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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti GDP KORAL, 

s.r.o. v  letech 2011–2015. Teoretická část vymezuje základní pojmy a metody, které 

jsou použity v praktické části. Praktická část obsahuje vnější a vnitřní analýzu podniku. 

Na základě poznatků z analýz jsou navržena doporučení, která povedou k zlepšení 

finanční situace podniku. 

 

Abstract 

This master's thesis deals with the evaluation of the financial situation of GDP KORAL 

Ltd  in the years 2011–2015. The theoretical part defines the basic terms and methods 

that are used in the practical part. The practical part contains external and internal 

analysis of the company. Based on the results of these analyses are suggested 

recommendations for the improvement of the financial situation of the company. 
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ÚVOD 

V dnešním silně konkurenčním prostředí je nutné dokonale ovládat nejen obchodní 

stránku podnikání, ale také stránku finanční. Finanční analýza slouží ke zhodnocení 

finančního zdraví podniku a podává zpětnou vazbu na všechny podnikatelské aktivity. 

Tato analýza se stává neodmyslitelnou součástí finančního řízení, neboť poskytuje 

firemnímu managementu zázemí pro plánování a následnou kontrolu budoucích 

podnikatelských aktivit. 

„Analýza je první krok k moudrému rozhodování.“ 

(Blaha a Jindřichovská, 2006, str. 11) 

Diplomová práce hodnotí ekonomickou situaci vybraného podnikatelského subjektu 

pomocí relevantních nástrojů ekonomické analýzy. Analyzovaným subjektem je 

společnost GDP KORAL, s.r.o., která podniká v oboru plastových a pryžových 

výrobků. V práci jsou navržena opatření, která povedou ke zlepšení finanční situace 

sledované společnosti.  

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na teoretickou a praktickou. První část 

obsahuje základní teoretické poznatky, které se týkají finanční analýzy. Kromě 

základních metod a ukazatelů finanční analýzy jsou zde uvedeny strategické analýzy, 

které jsou použity ke zhodnocení okolí podniku.  

Praktická část úzce navazuje na teoretickou část. Nejprve je zde charakterizována 

zkoumaná společnost, její historie, produkt a organizační schéma. Následně je pomocí 

strategických analýz poukázáno na příležitosti a hrozby plynoucí z vnějšího okolí 

podniku. Samotná finanční analýza začíná provedením horizontální a vertikální analýzy 

dvou základních účetních výkazů, a to rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Rozbor těchto 

výkazů slouží k posouzení vývoje jednotlivých položek v čase a zhodnocení majetkové 

a kapitálové struktury. Dále následuje analýza rozdílových ukazatelů, která obsahuje 

rozbor fondů finanční prostředků. Za jádro celé finanční analýzy lze považovat 

následující kapitolu, která je věnována poměrovým ukazatelům, a to ukazatelům 

rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity. Poměrový ukazatel rentability vlastního 

kapitálu je dále analyzován pomocí tzv. DuPontovy rovnice. Souhrnné analýzy, které 
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hodnotí finanční zdraví podniku pomocí jednoho čísla, jsou kalkulovány jako poslední, 

konkrétně se jedná o  Kralickův quicktest, Tafflerův model a Index IN05. Na závěr je 

sestavena analýza SWOT, která shrnuje příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky 

společnosti GDP KORAL, s.r.o.  

Na základě uvedených analýz jsou formulována opatření, která povedou ke zlepšení 

současné finanční situace podniku. 
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1  CÍL PRÁCE A METODY 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit finanční situaci společnosti GDP 

KORAL, s.r.o. v období 2011 až 2015 a na základě zjištěných výsledků navrhnout 

opatření, která povedou ke zlepšení stávající finanční situace. Tento hlavní cíl je 

rozdělen na několik dílčích kroků: 

• literární rešerše, 

• sběr dat a informací o analyzovaném podniku, 

• strategická analýza, 

• finanční analýza a porovnání výsledků s obecně doporučenými hodnotami  

a oborovým průměrem, 

• návrhy a doporučení ke zlepšení finanční situace podniku. 

Prvním dílčím cílem je prostudování odborné literatury a zpracování literární rešerše, 

která je důležitým podkladem pro zpracování dalších dílčích částí. Dalším bodem je 

charakteristika zkoumaného podniku a sběr sekundárních dat z vnitřních zdrojů podniku 

a vnějších zdrojů, jako je Český statistický úřad, publikace vydané Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, apod. Třetí dílčí část zahrnuje zhodnocení stávající situace 

podniku pomocí strategických analýz, konkrétně se jedná o analýzu PESTLE, která se 

zabývá makrookolím podniku a Porterův model pěti sil zaměřující se na mikrookolí 

podniku.  

Finanční analýza je provedena za období 2011–2015 a zahrnuje finanční analýzu 

pomocí elementárních metod, konkrétně se jedná o analýzu absolutních, relativních, 

rozdílových a poměrových ukazatelů, rozklad rentability vlastního kapitálu a analýzu 

soustav ukazatelů. Vybrané výsledky finanční analýzy byly následně srovnány 

s odvětvím a obecně doporučovanými hodnotami. Poslední část zahrnuje formulaci 

návrhů, které mají za cíl zlepšit finanční situaci analyzovaného podniku. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V rámci této kapitoly jsou charakterizovány ekonomické analýzy, které jsou následně 

aplikovány na vybraný podnik. Jako první je zde popsána strategická analýza, která 

odhaluje spojitosti mezi podnikem a jeho okolím. Další část této kapitoly je věnována 

finanční analýze. 

2.1  Strategická analýza 

Podle Sedláčkové a Buchty (2006) je základem při formulování strategie podniku, která 

povede ke zlepšení jeho situace, nalezení spojitostí mezi podnikem a jeho okolím. 

Strategická analýza identifikuje, shromažďuje, analyzuje a hodnotí všechny významné  

a relevantní faktory, které mohou mít vliv na budoucnost podniku. Cílem je připravit 

podnik na všechny situace, které mohou v budoucnosti nastat.  

2.1.1   PESTLE analýza 

PESTLE analýza se zabývá důležitými oblastmi z makrookolí podniku. Logika 

zpracování této analýzy je taková, že je vždy u jednotlivých podstatných faktorů 

vnějšího prostředí analyzován minulý vývoj, současný stav a predikována budoucnost. 

Výstupem této analýzy jsou potenciální hrozby a příležitosti. Lze tedy odvodit tři 

základní kroky při zpracování této analýzy. V prvním kroku analýzy je nutné 

formulovat a monitorovat trendy v jednotlivých oblastech PESTLE. Ve druhém kroku 

probíhá analýza minulého vývoje a současného stavu pro jednotlivé trendy. Závěrečný 

krok obsahuje predikci vývoje jednotlivých faktorů a vyvození závěrů o tom, jestli trend 

znamená příležitost nebo hrozbu. (Keřkovský a Novák, 2015) 

Slabé stránky této analýzy jsou autory (Pilinkiené a kol., 2017) spatřovány 

v následujících bodech: 

 analýza umožňuje uživatelům příliš zjednodušit používané informace, 

 rozbor faktorů je nutné pravidelně aktualizovat, 

 většina údajů, se kterými je pracováno vychází z předpokladu, 

 podnikatelské prostředí se neustále mění a je těžké odhadnout budoucí vývoj.  

Analýza je označována akronymem PESTLE a to podle počátečních písmen faktorů, 

které jsou zkoumány.  
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 Politicko-právní faktory – politická orientace vládní reprezentace, politika 

zdanění, legislativa podnikatelského sektoru, antimonopolní opatření, 

liberalizace zahraničních vztahů, sociální politika a legislativa ochrany životního 

prostředí.  

 Ekonomické faktory – stav ekonomiky s ohledem na hospodářský cyklus, 

úrokové sazby, míra nezaměstnanosti, míra inflace, trendy vývoje hrubého 

domácího produktu, dostupnost a ceny energií. 

 Sociální faktory – demografický vývoj, míra vzdělanosti, vývoj životní úrovně 

obyvatelstva, sociální legislativa, přístup k práci a mobilita pracovní síly. 

 Technicko-technologické faktory – trendy v inovacích produktů, trendy  

ve vývoji technologií, vládní podpora vědy a techniky, zvyklosti patento-právní 

ochrany v daném segmentu. 

 Legislativní faktory – zákony, předpisy, soudní rozhodnutí, postoje politických  

a vládních vůdců. 

 Ekologické faktory – nakládání s odpady, přístup k ochraně životního prostředí 

adodržování norem v oblasti ekologie. (Váchal a Vochozka, 2013) 

2.1.2   Porterův model pěti sil 

Pro analýzu mikrookolí, odvětví a trhu, lze využít tzv. Porterův model pěti sil, který 

prezentuje základní faktory, které ovlivňují ziskovost odvětví.  Cílem této analýzy je 

identifikovat základní hybné síly, které působí na činnost podniku. Chování podniku je 

dle Portera determinováno pěti základními faktory. Hrozby představují potenciální  

a stávající konkurenti, kteří omezují firmu při zvyšování cen a dosahování vyššího 

zisku. Dále dodavatelé, kteří mohou zvyšovat ceny a podnik je nucen toto zvýšení 

zaplatit, nebo přistoupit na snížení kvality výrobků či služeb. Odběratelé tlačící na 

snížení cen nebo požadující vyšší kvalitu či servis. Existence substitučního zboží také 

představuje značnou hrozbu. (Blažková, 2007) 

Kritika tohoto modelu je dle dvojice autorů (Michaux a Cadiat, 2015) spatřována 

v následujících bodech. 

 Podcenění příležitostí. Model se zaměřuje především na stávající a potenciální 

hrozby a obranu tržního podílu. Prostor pro příležitosti je zde velmi malý, 

nezohledňuje dynamiku trhu a možná partnerství mezi hráči uvnitř trhu. 
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 Tvorba hodnoty. Model se zabývá bariérami vstupu na trh a tržní strukturou za 

cílem zajištění vyšších než průměrných zisků. Nicméně, zanedbávají koncepci 

vytváření hodnoty pro zákazníka a vývoj nových produktů a služeb. 

 Změna poptávky. Model nezohledňuje změnu poptávky, která se může projevit 

například změnou příjmů, apod. 

 Kvalitativní analýza. Model neumožňuje kvantifikovat intenzitu síly 

jednotlivých subjektů. Používá se spíše k odhadnutí trendu a změn v odvětví. 

Potenciální konkurence. V případě tohoto faktoru je důležité, zda existují bariéry 

vstupu do odvětví, a jak vysoké náklady jsou spojené s tímto vstupem. Vstup nového 

konkurenta na trh může znamenat, že se zvýší výrobní kapacity, které mohou mít za 

následek převahu nabídky nad poptávkou, nakonec i pokles ceny. Od případné 

konkurence se lze odlišit následujícími činnostmi: efektivním řízením nákladů výroby, 

zavedením inovativních výrobků, zvýšením kvality stávajících výrobků či služeb, 

analýzou trhu a lepšímu porozuměním požadavků zákazníků. (Blažková, 2007)  

Substituční výrobky. Tato hrozba představuje riziko, že si kupující namísto našeho 

výrobku vybere jiný, který uspokojuje lépe jeho potřeby. Zde se opět musí počítat 

s možnou cenovou válkou. Obranou proti této hrozbě může být snižování ceny výrobků 

pomocí lepší kontroly jejich nákladů, nabídka doplňkových služeb, které zvýší užitnou 

hodnotu výrobků, předvídáním přání a požadavků zákazníků a vývojem nových 

výrobků, které se liší od konkurence. (Blažková, 2007) 

Odběratelé. Síla odběratelů je významný faktor, který je důležité sledovat. Velký vliv 

mají například odběratelé, kterých je pouze malý počet. Extrémním případem je pouze 

jeden odběratel, tj. monopson, který prakticky určuje cenu. (Blažková, 2007) 

Dodavatelé. Vyjednávací sílu dodavatelů ovlivňuje řada faktorů. Dodavatelé jsou silní, 

jestli jejich výrobky jsou jedinečné a pro kupujícího je velmi obtížné najít substitut, 

počet dodavatelů je omezený nebo když dodavatelé jsou nezávislí na kupujícím 

z hlediska minimálního množství prodeje. Této hrozbě lze čelit například pomocí 

přehledu o dodavatelích, jejich cenách, dodacích podmínkách nebo zvyklostech a 

kalkulaci případných nákladů, které souvisí se změnou dodavatele. Dále je vhodné mít 

kvalitní informační systém, který monitoruje oblast prodeje a nákupu. (Blažková, 2007) 
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Konkurenti. Rivalita mezi současnými konkurenty může být ovlivněna počtem  

a velikostí jednotlivých konkurentů, existencí bariér vstupu na trh, mírou odlišností 

výrobků a služeb od konkurence. Nejsilnější hrozba nastává, když trh pomalu roste 

nebo dojde k poklesu. Dobrým pomocníkem při řešení hrozby tohoto typu může být 

informační systém, který shromáždí všechny potřebné informace o zákaznících, 

konkurenci a společnost dostane správný výrobek za správnou cenu a na správné místo. 

(Blažková, 2007)  

2.1.3   SWOT analýza 

Podle dvojice autorů Pahl a Richter (2009) je analýza SWOT významný nástroj, který 

shromažďuje z různých zdrojů potřebné informace k rozhodování. V rámci této analýzy 

jsou zjišťovány slabé (Weaknesses) a silné (Strenghts) stránky podniku, příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats) z okolí. Výsledkem analýzy je zhodnocení těchto 

faktorů, neboť objasňují prostředí, ve kterém podnik působí a umožňují lepší představu 

o budoucnosti. Jakubíková (2013) doporučuje začít nejprve analýzou příležitostí  

a hrozeb a až po této důkladně provedené analýze, pokračovat analýzou silných a 

slabých stránek podniku. 

1. Analýza příležitostí a hrozeb (OT) obsahuje faktory, které pocházejí z vnějšího 

prostředí firmy, a to jak z makroprostředí (politicko-právní, ekonomické, 

sociální a technologické faktory), tak i mikroprostředí (zákazníci, odběratelé, 

dodavatelé, veřejnost, konkurence). 

2. Analýza silných a slabých stránek (SW) se týká vnitřního prostředí firmy 

(cíle, materiální prostředí, organizační struktura, firemní zdroje, kvalita 

managementu).  
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Obrázek 1: SWOT analýza (Zdroj: Jakubíková, 2013, str. 103) 
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stanovení optimální finanční struktury. (Knápková a kol., 2013) Dle Růčkové (2015) 

patří k základním cílům finančního řízení podniku následující. 

 Schopnost vytvářet zisk, zhodnocovat vložený kapitál a podporovat přírůstek 

majetku. Tyto kritéria patří mezi nejdůležitější, neboť vystihují charakter 

podnikání. Do podnikání vstupují lidé právě za účelem rozšiřování vlastního 

bohatství. 

 Zajištění platební schopnosti podniku se sice jeví na první pohled jako 

druhotný cíl, ale opak je pravdou. Je důležité uvědomit si, že bez schopnosti 

splácet své závazky firma nemůže existovat. 

Nelze jednoznačně určit, které z výše zmíněných kritérií je důležitější. Proto by mělo 

finanční řízení směřovat k vyváženému stavu mezi těmito dvěma kritérii. Praxe totiž 

vyžaduje, aby podnik vytvářel zisk a přitom neohrozil jeho platební schopnost, a aby 

našel takovou úroveň likvidního majetku, která zabezpečí platební schopnost podniku  

a neohrozí jeho ziskovost. 

Autoři (Hrdý a Horová, 2009) tvrdí, že lze analýzu chápat dvěma způsoby. V užším 

pojetí se jedná o zhodnocení minulého vývoje finanční situace a současného stavu 

podniku, v širším pojetí predikuje budoucí vývoj finanční situace. Růčková (2015) dále 

dodává, že je nezbytná znalost finanční situace minulého období kvůli správné 

předpovědi budoucího vývoje. Úspěšnost finanční analýzy podmiňuje především kvalita 

použitých informací, které musí být nejen kvalitní, ale také komplexní. Základní data 

jsou zpravidla čerpána z účetních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkazu 

cash flow. 

2.2.2   Uživatelé finanční analýzy 

Finanční analýza je důležitá pro celou řadu uživatelů, kteří přicházejí do kontaktu 

s daným podnikem. Dle Růčkové (2015) je nejprve nutné, aby každý uživatel stanovil 

cíl, ke kterému hodlá prostřednictvím finanční analýzy dospět a následně zvolit metodu, 

která je nejvhodnější z hlediska finanční a časové náročnosti.  

Autoři (Grünwald a Holečková, 2007) tvrdí, že všichni uživatelé mají jedno  

společné – potřebují vědět, aby mohli řídit. 
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Management v krátkém časovém horizontu sleduje především platební schopnost 

podniku a strukturu zdrojů. Dále zkoumá ziskovost, neboť management podniku je 

zodpovědný za chod firmy jako celku a zodpovídá se za své chování vlastníkům firmy 

(Růčková, 2015). 

Vlastníci (investoři) kontrolují, zda prostředky, které investovali, jsou zhodnocovány. 

Jejich cílem je maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu a sledování vývoje tržních 

ukazatelů (Růčková, 2015). Autoři Grünwald a Holečková (2007) dodávají, že na 

základě finanční analýzy se také rozhodují o nákupu nebo prodeji svých akcií a podílů. 

Z hlediska banky a věřitelů je důležité, zda je společnost schopna vrátit vložené 

finanční prostředky a riziko nesplacení finančních prostředků se odráží v jejich ceně,  

tj. úrok (Růčková, 2015). V případě dlouhodobého a střednědobého úvěru od banky je 

samostatně posuzován investiční projekt, na který je úvěr určen. U krátkodobého úvěru 

je významná především analýza likvidity, neboť vysoký koeficient likvidity značí 

jistější návratnost úvěru. (Grünwald a Holečková, 2007) 

Pro dodavatele je především důležité to, jestli je podnik schopen uhradit své závazky, 

jde jim zejména o krátkodobou prosperitu podniku. Odběratelé mají zájem o finanční 

situaci podniku v případě, že s podnikem dlouhodobě obchodují. Je pro ně podstatné, 

aby při případném bankrotu podniku neměli problém se zajištěním výroby. Vyžadují 

jistotu, že dodavatel bude schopen dostát svým závazkům.  

(Grünwald a Holečková, 2007) 

Konkurenti se zajímají o finanční situaci obdobných podniků nebo celého odvětví, aby 

mohli porovnat výsledky hospodaření, především se jedná o rentabilitu, výši a hodnotu 

zásob, jejich obratovost, ziskovou marži, investiční aktivitu a cenovou politiku. Pokud 

podnik zatajuje nebo zkresluje výsledky hospodaření, tak se vystavuje ztrátě dobré 

pověsti a následně i konkurenceschopnosti při usilování o investory a zákazníky. 

(Grünwald a Holečková, 2007) 

Neméně důležitým uživatelem finanční analýzy jsou zaměstnanci, kteří mají přirozený 

zájem na prosperitě podniku, neboť v jejich případě jde o zachování pracovního místa, 

sociálních a mzdových podmínek. (Grünwald a Holečková, 2007) 
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Stát a jeho orgány zajímá finanční situace podniku, neboť na základě těchto údajů 

zpracovává statistiky, kontroluje daňové povinnosti a rozděluje finanční výpomoci, jako 

jsou dotace a vládní úvěry. (Grünwald a Holečková, 2007) 

2.2.3   Metody finanční analýzy 

Rozvoj statistických, ekonomických a matematických věd umožnil vzniku celé řady 

metod, které je možné využívat k posouzení finanční situace podniku. Obecně platí, že 

každá metoda musí mít zpětnou vazbu na cíl, kterého má dosáhnout a přitom by měla  

u každého analytika fungovat sebekontrola toho, jestli opravdu použitá metoda je ta 

nejefektivnější. Dle Růčkové (2015, str. 40) platí: „Čím lepší metody, tím spolehlivější 

závěry, tím nižší riziko chybného rozhodnutí a tím vyšší naděje na úspěch.“ 

Z metodologického hlediska je nutné uvědomit si, že při realizaci finanční analýzy je 

potřeba pečlivě zvážit, jaká metoda je nejvhodnější a to z pohledu: 

 Účelnosti – vybraná metoda musí odpovídat předem zadanému cíli. Je důležité 

uvědomit si k jakému účelu a komu má konečná analýza sloužit. Mít na paměti, 

že ne pro každou firmu je vhodná jedna metoda nebo ta stejná soustava 

ukazatelů.  

 Nákladnosti – analýza vyžaduje kvalifikovanou práci a čas, který nese celou 

řadu nákladů, které musí být přiměřené návratnosti. Vynaložené náklady by 

měly odpovídat předpokládanému ohodnocení rizik, které jsou spojeny 

s rozhodováním.  

 Spolehlivosti – čím kvalitnější budou vstupní informace, tím budou výsledky, 

které vyplynou z analýzy spolehlivější. (Růčková, 2015) 

2.3  Analýza absolutních ukazatelů 

Dle Kislingerové (2010) je rozbor absolutní ukazatelů velmi důležitá součást finanční 

analýzy. Při analýze absolutních ukazatelů je využívána horizontální analýza, která 

zkoumá vývoj jednotlivých položek v účetních výkazech a vertikální analýza, která se 

zabývá strukturou účetních výkazů. (Hrdý a Horová, 2009) 

Absolutní, nebo také extenzivní, ukazatelé jsou hodnoty, které jsou uvedené přímo  

v účetních výkazech a mohou mít charakter stavových nebo tokových veličin. Hodnota 

stavových veličin je přímo uvedena v řádcích rozvahy nebo výkazů zisků a ztrát   
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a vyjadřuje hodnotu položky k určitému časovému okamžiku, například hodnota 

majetku nebo kapitálu. Tokové veličiny vyjadřují vývoj za určitý časový interval a jsou 

výrazně ovlivněny délkou období. Jedná se o položky, které jsou uvedeny ve výkazu 

zisků a ztrát nebo cash-flow, například výnosy a náklady. (Šiman a Petera, 2010) 

2.3.1   Horizontální analýza 

Horizontální analýza, nebo také analýza vývojových trendů, si klade za cíl změřit 

absolutní a relativní změny jednotlivých položek v čase a jejich intenzitu. Porovnání 

jednotlivých položek se provádí po řádcích, tedy horizontálně. (Hrdý, Horová, 2009) 

Dle Kislingerové (2010) tato metoda hledá odpověď na dvě základní otázky: 

 o kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase (absolutní změna), 

 o kolik % se změnila příslušná jednotka v čase (procentní změna). 

Kubíčková a Jindřichovská (2015) uvádí následující vzorec k výpočtu, kde i je pořadové 

číslo období. 

í  ě =  −  

 ě =
−  ě

× 100 

Změny jednotlivých položek lze zaznamenat pomocí řetězového a bazického indexu. 

Řetězový index vyjadřuje meziroční změny. Vypočítá se jako poměr hodnoty ukazatele 

v určitém roce k jeho hodnotě v roce předchozím. V případě bazického indexu se 

jednotlivé hodnoty vždy vztahují k výchozímu období. (Mulačová a Mulač, 2013) 

Podle autorky Březinové (2014) lze z analyzovaných změn následně predikovat budoucí 

vývoj ukazatelů. Aby byla zajištěna dostatečná vypovídající schopnost této metody, je 

nutné: 

 mít k dispozici dostatečně dlouhou časovou řadu, 

 zabezpečit srovnatelnost údajů v časové řadě, kterou lze narušit například 

změnou účetních metod nebo přeměnou společnosti. 
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2.3.2   Vertikální analýza 

Vertikální analýza, procentní rozbor, nebo také strukturální analýza, spočívá ve 

vyjádření jednotlivých položek jako procentního podílu ke zvolené základně. Při tomto 

rozboru se postupuje ve výkazech shora dolů, tj. vertikálně. U analýzy rozvahy se jako 

základ většinou volí bilanční suma, tj. pasiva celkem nebo aktiva celkem. Ve výkazu 

zisku a ztrát se obvykle vychází z velikosti celkových výnosů či tržeb.  

(Březinová, 2014) 

Kubíčková a Jindřichovská (2015) dodávají, že vertikální analýzu lze provádět ve dvou 

rovinách, a to podle volby souhrnné položky. Souhrnnou položkou může být zvolena, 

jak je již výše zmíněno, bilanční suma nebo souhrn položek „o stupeň vyšší“,  

např. souhrnná položka oběžných aktiv pro zásoby, materiál, pohledávky, atd. 

Formalizovaný postup výpočtu je následující, kde: Pi je podíl i-té položky (v %),  

Bi je velikost i-té položky, ∑Bi je souhrn položek a i je pořadové číslo položky. 

=
∑

× 100 

Struktura aktiv podává přehled o tom, kam podnik investoval kapitál a do jaké míry je 

brána v úvahu výnosnost. Ze struktury pasiv zjistíme, z jakých zdrojů byla aktiva 

pořízena. Analýzu je možné použít k meziročnímu srovnání účetních výkazů nebo ke 

srovnání s jinými podniky v oboru, což nepodléhá vlivu inflace. (Hrdý a Horová, 2009) 

2.4  Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatele, někdy též finanční fondy nebo fondy finančních prostředků, 

představují rozdíl dvou absolutních ukazatelů. Zpravidla jsou využívány pro zhodnocení 

likvidity podniku, tedy schopnosti hradit závazky. Vzorec pro výpočet obsahuje určitou 

část oběžných aktiv, která je očištěna o krátkodobé závazky.  

(Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

2.4.1   Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál (ČPK), také často označován jako čistý provozní kapitál, je 

kapitál sloužící k zajištění hospodářské činnosti podniku. Čistý pracovní kapitál jsou 

oběžná aktiva očištěná o dluhy, které je nutné do jednoho roku uhradit.  
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Oběžná aktiva jsou souhrnnou položkou rozvahy, kterou je nutné očistit o dlouhodobé 

pohledávky. Dále je vhodné připočíst položku časového rozlišení (náklady příští období 

a příjmy příštích období), neboť mají většinou charakter krátkodobých pohledávek.  

Do krátkodobých závazků se řadí následující položky rozvahy: krátkodobé závazky, 

krátkodobé bankovní úvěry, krátkodobé finanční výpomoci a časové rozlišení na straně 

pasiv. 

Č = ěž á − á é á  

Ukazatel čistého pracovního kapitálu je důležitým indikátorem platební schopnosti 

podniku. Čím vyšší je hodnota čistého pracovního kapitálu, tím větší je schopnost 

podniku hradit své závazky. Základní požadavek je, aby hodnota tohoto ukazatele byla 

kladná. Pokud je záporná, tak se jedná o tzv. nekrytý dluh. Velikost pracovního kapitálu 

může ovlivnit způsob ocenění majetku, proto růst čistého pracovního kapitálu nemusí 

znamenat i růst likvidity. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

2.4.2   Čistý peněžně pohledávkový fond 

Čistý peněžně pohledávkový fond (ČPP) je modifikací ukazatele čistého pracovního 

kapitálu. Z oběžných aktiv jsou vyloučeny zásoby, protože jsou nejméně likvidní. Tento 

ukazatel již není ovlivněn způsoby oceňování. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

č ý ěž ě ℎ á ý = č ý í á − á  

2.4.3   Čistý peněžní majetek 

Tento ukazatel, čistý peněžní majetek (ČPM), je řazen mezi nejpřísnější ukazatele 

likvidity a představuje finanční prostředky, které jsou okamžitě k dispozici pro úhradu 

závazků. Z oběžného majetku jsou vyloučeny zásoby, pohledávky a časové rozlišení. 

Krátkodobé závazky zůstávají ve stejném rozsahu, jako u dvou výše zmíněných 

ukazatelů. Ideální je, aby se hodnota toho ukazatele pohybovala okolo nuly.  

(Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

Č = č ý í á − á − á é ℎ á

− č é š í ( ) 
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2.5  Ukazatele zisku na různých úrovních 

„Údaj o výsledku hospodaření je jedním z nejdůležitějších údajů účetních výkazů, na 

které se upíná pozornost téměř všech uživatelů.“ (Kubíčková a Jindřichovská, 2015,  

str. 106) 

Jeho výše je zjišťována jako rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a ukazuje kvalitu a 

efektivnost všech procesů. Výkaz zisků a ztrát obsahuje hospodářské výsledky 

z činnosti provozní, finanční a mimořádné. Provozní a finanční výsledek hospodaření 

se následně slučuje do výsledku hospodaření za běžnou činnost, ze kterého je 

následně vyčíslena daň z příjmů z běžné činnosti. Výsledek hospodaření z mimořádné 

činnosti je zjišťován samostatně, neboť má nahodilý charakter a nevypovídá příliš  

o výkonu podniku. Následně jsou výsledky hospodaření (z běžné a mimořádné činnosti) 

sečteny a uvedeny jako výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním  

a výsledek hospodaření za účetní období po zdanění.  

Další úrovně výsledků hospodaření, které se například využívají při kalkulaci ukazatelů 

rentability, je nutné dopočítat. 

Tabulka 1: Různé úrovně zisku  

I. Úroveň: 
Výsledek hospodaření (zisk) za účetní období po zdanění  

(Earnings after Taxes, EAT) 

Daň z příjmů 

II. Úroveň: 
Výsledek hospodaření (zisk) za účetní období před zdanění  

(Earnings before Taxes, EBT) 

Nákladové úroky 

III. Úroveň: 
Výsledek hospodaření (zisk) za účetní období před úroky a zdaněním  

(Earnings before Interest and Taxes, EBIT) 

Odpisy dlouhodobého majetku 

IV. Úroveň: 
Výsledek hospodaření (zisk) za účetní období před úroky, odpisy a zdaněním  

(Earnings before Depreciation, Interest and Taxes, EBDIT) 
(Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015, str. 107) 

 

2.6  Analýza poměrových ukazatelů 

Tyto ukazatelé jsou vypočítány jako podíl dvou účetních položek a patří k nejčastěji 

používané metodě rozboru účetních výkazů. Nejpravděpodobnějším důvodem je fakt, že 
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využívají veřejně dostupné informace, tj. jednotlivé položky rozvahy a výkazu zisku  

a ztráty. Poměrové ukazatele se porovnávají: 

 se stanovenou normou, což je žádoucí hodnota, kterou stanoví vedení 

společnosti a to buď jako určitou hodnotu nebo jako rozpětí hodnot, 

 se shodným ukazatelem jiné firmy ve stejném období. Ideálně s konkurenčním 

podnikem nebo podnikem ve stejném odvětví, 

 se shodným ukazatelem zkoumané společnosti v jiném časovém období, což je 

považováno za nejschůdnější cestu k vytvoření názoru o finanční situaci 

podniku. (Růčková, 2015; Grünwald a Holečková 2007; Pavlíková a Chudý, 

1998) 

Aby mohl podnik dlouhodobě a efektivně fungovat, musí být podle Knápkové a kol. 

(2013) podnik nejen rentabilní (zvyšovat vlastní hodnotu), ale také dlouhodobě likvidní 

a přiměřeně zadlužený. 

2.6.1   Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015) mezi stěžejní 

indikátory finančního zdraví podniku. Ukazují schopnost podniku dosahovat zisku na 

základě vložených prostředků. Ukazatelé rentability jsou zpravidla kalkulovány v těchto 

variantách. 

Ukazatele rentability vlastního kapitálu, resp. Return on Equity, slouží vlastníkům, 

nebo investorům ke zjištění, jak je zhodnocen celkový vlastní kapitál. Akcionář  

a dalším majitelé očekávají, že vklad bude lépe úročen, než kdyby byl vložen do 

dluhopisů nebo na účet v bance (Březinová, 2014). Porovnává se zde zisk s vlastním 

kapitálem, kdy zisk je uvažován nejčastěji na úrovni zisku po zdanění (EAT), jelikož 

představuje konečný výsledek, který vlastníkům přináší. Vlastní kapitál je souhrnnou 

položkou rozvahy a představuje: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvořené ze 

zisku, nerozdělený zisk minulých let a výsledek hospodaření běžného období. 

(Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

=
í á

× 100 
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Pro srovnání výsledků je možné použít hodnoty dosažené v minulých letech, úrokovou 

míru dosahovanou na účtech v bance nebo úrokovou míru státních dluhopisů jako 

bezrizikové alternativy využití kapitálu (Kubíčková a Jindřichovská, 2015). Zvyšování 

rentability vlastního kapitálu může znamenat: zlepšení výsledku hospodaření nebo 

snížení kvóty vlastního kapitálu. (Březinová, 2014) 

Ukazatel rentability celkového kapitálu, též Return on Assets, zastupuje pohled 

manažerů podniku. Manažeři zabezpečují a posuzují celkovou výkonnost kapitálu bez 

ohledu na jeho původ.  Hospodářský výsledek je zde vyjádřen v podobě zisku před 

zdaněním a před úhradou úroků, tedy na úrovni EBIT a berou se zde veškerá aktiva bez 

ohledu na jejich původ. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

=
á 

× 100 

Čím vyšší je tento ukazatel, tím je lepší situace. Výpočet vyjadřuje hrubou rentabilitu 

podniku a říká, jaká je rentabilita podniku bez ohledu na daň z příjmů. Využívá se 

například při porovnání podniků z různých zemí, kde jsou různá daňová zatížení. Dále 

tento ukazatel umožňuje stanovit výši úrokové sazby, za kterou podnik může přijmout 

úvěr. Platí, že rentabilita aktiv musí být vyšší než průměrná úroková sazba cizího 

kapitálu. (Březinová, 2014) 

Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (Return on Capital Employed) 

zjišťuje výkonnost vlastního kapitálu po připojení dlouhodobých závazků (Březinové, 

2014). Jsou to především dlouhodobé cizí zdroje, tedy dlouhodobé emitované 

dluhopisy, dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé půjčky. Vlastní kapitál je 

považován za dlouhodobý zdroj v celém svém rozsahu. (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015) 

=
í á + ℎ é á

× 100 

Rentabilita tržeb, nebo-li Return on Sales, vyjadřuje ziskovost podniku vzhledem 

k tržbám. Kalkuluje, kolik zisku v Kč podnik získá z jedné Kč tržeb. Lze jej vyjádřit 

několika způsoby a to podle toho k jakému porovnání výsledek slouží. Tržby obsahují 
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součet dvou položek, a to tržby za vlastní výkony a prodej zboží. (Kubíčková  

a Jindřichovská, 2015) 

 ž =
ž  

× 100 

Při celkovém zhodnocení ukazatelů je situace následující. Nízká úroveň ukazatele značí 

špatnou úroveň řízení podniku, naopak vysoká úroveň ukazatele může signalizovat 

budoucí problémy s konkurencí, která se pokouší ovládnout trh nižšími cenami. Ideální 

je tedy střední úroveň ukazatele, která značí dobrou úroveň managementu podniku  

a správnou obchodní politiku. (Březinová, 2014) 

Doplňkovým ukazatelem je rentabilita nákladů (ROC) a jedná se poměr celkových 

nákladů k tržbám podniku.  

 á ů = (1 −
ž  

) × 100 

Obecně platí, že „čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím lepších výsledků 

hospodaření daný podnik dosahuje, neboť jedna Kč tržeb byla vytvořena s menšími 

náklady“. (Růčková, 2010, str. 56) 

2.6.2   Ukazatele zadluženosti 

Kategorii zadluženosti je možné vyjádřit různými způsoby. V podstatě jde o různé 

varianty vyjádření poměru cizích a vlastních zdrojů. Dle Březinové (2014) mohou 

ukazatele zadluženosti nabývat následujících podob. 

Ukazatel věřitelského rizika, resp. ukazatel celkové zadluženosti, je poměr cizích 

zdrojů k jejich celkovému objemu. 

ěř é =
í á

á 
× 100 

Údaje k výpočtu lze čerpat z rozvahy. K položce cizí zdroje je vhodné přiřadit i položku 

časového rozlišení, nebo alespoň výdaje příštích období. Celková aktiva je souhrnná 

položka, kterou použijeme v částce Netto. Pokud je výsledek ukazatele věřitelského 

rizika vyšší než 50 % znamená to, že podnik používá k financování své podnikatelské 

činnost více cizích zdrojů než vlastního kapitálu. Výsledky je možné interpretovat 
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například na základě zlatého pravidla pro vyrovnání rizik (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015). Zlaté pravidlo pro vyrovnání rizika říká, že vlastní zdroje by měly být vyšší nebo 

stejné jako podíl cizích zdrojů. (Veber a Srpová, 2012) 

Dle autorky Březinové (2014) je uvedené vyhodnocení velmi zjednodušené a při 

interpretaci výsledků je nutné přihlížet ke struktuře cizích zdrojů, tedy výši rezerv a vzít 

v úvahu k čemu mají sloužit, dále je nutné analyzovat dlouhodobé a krátkodobé úvěry.  

Vysoký podíl cizích zdrojů jednoznačně není negativní jev. Pokud je společnost 

schopna zhodnocovat kapitál ve vyšší míře, než je úroková míra z cizího kapitálu, tak 

využívá pozitivního efektu finanční páky. Pokud ale podnik zhodnocuje vlastní kapitál 

v nižší míře než je úroková míra, tak je značný podíl cizích zdrojů prvkem 

destabilizujícím. Věřitelé mají zájem na tom, aby hodnota ukazatele věřitelského rizika 

byla co nejnižší. 

Koeficient samofinancování, nebo kvóta vlastního kapitálu, vyjadřuje podíl vlastních 

zdrojů k celkovému objemu zdrojů. 

 á í =
í á
á 

× 100 

V praxi se používá také varianta: 

 á í = 100 −  ěř éℎ   

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem věřitelského rizika, neboť 

položky vlastního a cizího kapitálu tvoří dohromady objemem celkových zdrojů, 

 tj. celkových aktiv. Součet koeficientu samofinancování a věřitelského rizika dává 

hodnotu sto procent (Březinová, 2014). Dle Kalouda (2016) patří oba ukazatele mezi 

nejpoužívanější ukazatele finanční stability. 

Finanční páka je poměr celkových zdrojů k vlastnímu kapitálu. Je to převrácená 

hodnota koeficientu samofinancování. 

 č í á =
á 
í á

× 100 
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Kalkulaci je možné provést ze souhrnných položek v rozvaze. Celková aktiva jsou 

brána na úrovni Netto, vlastní kapitál je uvažován v celé své výši. Hodnota ukazatele 

říká, kolikrát celkové zdroje převyšují vlastní zdroje (Kubíčková a Jindřichovská, 

2015). Vyšší hodnota finanční páky znamená vyšší míru zadlužení a větší efekt finanční 

páky na výnosnost vlastního kapitálu (Březinová, 2014). Další výhodou využívání 

cizího kapitálu je tzv. daňový efekt, který snižuje daňové zatížení podniku, protože úrok 

patří do nákladů a ty snižují zisk, ze kterého se následně platí daň. (Synek a kol., 2009) 

Podle Kubíčkové a Jindřichovské (2015) je optimální výše finanční páky 4, tj. 25% 

podíl vlastního kapitálu a 75% podíl cizích zdrojů. 

Pro výpočet vlivu finanční páky se používá následující vzorec. 

ý úč  č í á =
 ř  ě í

 ř  ú   ě
×

á 
í á

 

Pokud je hodnota ukazatele ziskového účinku finanční páky menší než 1, pak je skrze 

využití finanční páky rentabilita vlastního kapitálu snižována. Pokud je hodnota větší 

než 1, pak je hodnota rentability vlastního kapitálu zvyšována (Březinová, 2014). 

Ukazatel podílu cizího a vlastního kapitálu, Debt-Equity Ratio, poměřuje objem 

cizího a vlastního kapitálu. Jestliže je hodnota vyšší než 1, tak se jedná o podnik 

s vysokou zadlužeností. Výsledná hodnota říká, kolik jednotek cizího kapitálu připadá 

na jednotku vlastního kapitálu. Při hodnocení tohoto ukazatele je nutné analyzovat 

strukturu obou ukazatelů, a to především cizích zdrojů (Březinová, 2014; Kubíčková  

a Jindřichovská, 2015). 

 í  íℎ   íℎ  á =
í á

í á
 

Doba splácení dluhu patří mezi základní ukazatele testující zadlužení podniku. 

Ukazatel informuje o schopnosti podniku splácet své dlouhodobé závazky z vlastních 

peněžních zdrojů. Obecně platí, že doba splácení dluhu by se měla pohybovat okolo  

5 let. Vždy je nutné ale vzít v úvahu odvětví, úrokovou míru a ekonomické okolí 

podniku. (Ryneš, 2009) 

 á í ℎ =
í á

í 
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Doba úrokového krytí, Interest Coverage, vypovídá o schopnosti podniku dostát svým 

závazkům, které jsou spojené s čerpáním cizích zdrojů. Výsledná hodnota říká, kolikrát 

je možné snížit provozní výsledek před zdaněním před tím, než se společnost dostane na 

úroveň, kdy nebude schopna hradit své úrokové povinnosti. V čitateli zlomku je EBIT, 

neboť schopnost podnik zaplatit úroky není ovlivněna zdaněním. (Blaha  

a Jindřichovská, 2006) 

ú é í =
ú

 

Obecně doporučované hodnoty tohoto ukazatele jsou různé. Podle Knápkové a kol. 

(2013) by měla hodnota dosahovat minimálně čísla 5. V zahraniční se dle Růčkové 

(2015) doporučované hodnoty úrokového krytí pohybují v rozmezí 3 a více. 

2.6.3   Ukazatele likvidity 

Jednou ze základních podmínek existence každého podniku je schopnost splácet svoje 

závazky. Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možné platit to, co je nutné zaplatit 

(Březinová, 2014). Při hodnocení likvidity je důležité, pro jakou cílovou skupinu jsou 

určeny výsledky finanční analýzy. V případě managementu podniku může vysoká 

likvidita znamenat snížení ziskovosti a nevyužití příležitostí. Vlastníci budou vyžadovat 

nízkou likviditu, neboť oběžná aktiva představují neefektivní využívání podnikových 

zdrojů, které vede k nižší rentabilitě. Věřitelé budou spojovat nedostatek likvidity 

s odložením inkasa úroků a jistiny. Zákazníci a dodavatelé budou na nízkou likviditu 

přihlížet obdobně, neboť může vést k nemožnosti plnit smlouvy a způsobit ztrátu 

obchodních vztahů. (Růčková, 2015) 

Ukazatel běžné likvidity, Current Ratio, je řazen k významným indikátorům platební 

schopnosti podniku, přestože nese některá omezení. Pro výpočet ukazatele běžné 

likvidity je možné použit položku oběžná aktiva, kterou je nutné očistit od 

dlouhodobých pohledávek. Dále je vhodné navýšit oběžná aktiva o pohledávky za 

upsaný vlastní kapitál a o jednu položku časového rozlišení, a to příjmy příštích období.   

Krátkodobá pasiva jsou součtem následujících položek: krátkodobé závazky, 

krátkodobé finanční výpomoci, krátkodobé bankovní úvěry a pasivní položky časového 

rozlišení (výdaje příštích období). Ukazatel říká, jak je schopen podnik dostát svým 
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závazkům, nebo také kolikrát je schopen uhradit své závazky, kdyby zpeněžil veškerá 

svoje oběžná aktiva. Také lze interpretovat jako kolika korunami oběžných aktiv je 

kryta jedna koruna krátkodobých závazků. 

ěž á =
ěž á 

á é á
 

Za optimální je považována hodnota v intervalu 1,5 až 2,5. Interpretace výsledků může 

vyvolat dojem, že čím vyšší hodnota, tím lépe. Je nutné uvědomit si, že ne všechny 

oběžná aktiva jsou stejně likvidní. Vysoký ukazatel likvidity může znamenat, že oběžná 

aktiva vážou velké množství peněžních prostředků, a to působní negativně na 

rentabilitu. (Březinová, 2014; Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

Ukazatel pohotové likvidity, Quick Ratio, je považován za výstižnější, protože 

z čitatele jsou vyloučeny zásoby, které jsou hůře likvidní. Jmenovatel zůstává stejný 

jako u běžné likvidity. 

ℎ á =
( ěž á − á )

á é á
 

Optimální výsledek pohotové likvidity se nachází v intervalu od 0,5 do 1,5. Ideálně by 

měla být hodnota vyšší než 1. Stávající krátkodobé závazky by měly být kryty 

stávajícími krátkodobými pohledávkami a finančním majetkem. (Březinová, 2014; 

Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

Peněžní likvidita, tj. Cash Ratio, je nejpřísnější ukazatel likvidity. Peněžní likvidita 

zahrnuje hotovost, peníze na běžných účtech a obchodovatelné cenné papíry a šeky se 

splatností do jednoho roku.  

ěž í =
á ý č í 

á é á
 

Jako optimální hodnota peněžní likvidity se uvádí interval 0,2 až 0,5, příp. 0,2 až 1,0. 

(Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 
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2.6.4   Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity ukazují, jak společnost využívá investované prostředky a váže kapitál 

v aktivech. Tyto ukazatele nejčastěji vyjadřují dobu obratu nebo počet obrátek 

jednotlivých složek aktiv. (Růčková, 2015) 

Ukazatel obratu celkových aktiv je nejkomplexnější ukazatel aktivity a vyjadřuje se 

jako poměr celkových aktiv k ročním tržbám. Říká, za kolik dní se celková aktiva 

v podniku obrátí.  

  =
( á)
ž

× 360 

Růčková (2015) dále dodává, že ukazatelé aktivity mají návaznost na ukazatele 

rentability, a je to nejvíce zřejmé u ukazatele obratu celkových aktiv, který představuje 

vázanost celkového vloženého kapitálu.   

Rychlost obratu aktiv zjišťuje, kolikrát je možné obnovit celková aktiva z ročních 

tržeb. Při růstu, nebo poklesu, hodnoty ukazatele je nutné analyzovat, který vstupní údaj 

způsobil tuto změnu. Výše ukazatele závisí především na oboru, ve kterém společnost 

podniká.  

ℎ   =
ž

 ( á)
 

Knápková a kol. (2013) konstatuje, že čím větší je hodnota ukazatele, tím lépe. 

Všeobecně je minimálně doporučovaná hodnota 1, ale je nutné vzít v úvahu odvětví 

podniku. Dvojice autorů (Kubíčková a Jindřichová, 2015) doplňují, že hodnoty toho 

ukazatele by neměly být vyšší než odvětvový průměr. Vyšší hodnoty mohou znamenat 

nízké nebo zhoršující se využívání výrobních kapacit. 

Doba obratu dlouhodobého majetku udává, jak podnik využívá dlouhodobý majetek 

k dosahování tržeb a za jakou dobu je tržbou „zaplacen“. Tento ukazatel je ovlivněn 

například mírou odepsanosti majetku nebo druhem financování. Podnik, který využívá 

jako zdroj financování dlouhodobého majetku leasing, může vykazovat nadhodnocené 

hodnoty obratovosti. (Knápková a kol., 2013)  
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  ℎ éℎ  =
ℎ ý 

ž
× 360 

Rychlost obratu dlouhodobého majetku je doplňkovým ukazatelem doby obratu 

dlouhodobého majetku a říká, kolikrát se dlouhodobý majetek v podniku „otočí“ za rok. 

ℎ   ℎ éℎ  =
ž

ℎ ý 
 

Dalším ukazatelem je doba obratu zásob, která říká, kolik dnů jsou zásoby vázány 

v podniku, než jsou spotřebovány nebo prodány. Ideální je sledovat obratovost podle 

jednotlivých druhů zásob, tj. materiál, nedokončená výroba, polotvary, výrobky a zboží, 

a nákladů, které byly vynaloženy na tyto zásoby. U zásob je tento ukazatel indikátorem 

likvidity, neboť ukazuje, jak dlouho trvá, než se zásoba přemění v peněžní prostředek, 

případně pohledávku. (Březinová, 2014; Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

  á =
á

ž  
× 360 

Výslednou hodnotou rychlosti obratu zásob je počet obrátek zásob, tj. kolikrát se 

zásoby „obrátily“ v ročních tržbách. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

ℎ   á =
ž

á
 

Obecně platí, že pro podnik je nejlepší, když je ukazatel obratovosti zásob vyšší a doba 

obratu zásob co nejkratší. Důležité je ale nezapomenout na optimální velikost zásob 

(Růčková, 2015). Při posuzování tohoto ukazatele je rozhodující jeho vývoj v čase  

a porovnání se odvětvovými průměry. (Knápková a kol, 2013) 

Doba obratu pohledávek zjišťuje, jak dlouho je majetek v podniku vázán ve formě 

pohledávek, tedy po jak dlouhé době jsou pohledávky v průměru placeny. Jedná se tedy 

o průměrnou dobu, po kterou je poskytován obchodním partnerům bezúročný obchodní 

úvěr (Březinová, 2014). Dle Kubíčkové a Jindřichovské (2015) je doba obratu 

pohledávek zjišťována především u krátkodobých pohledávek. 

  ℎ á =
ℎ á

ž
× 360 
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Rychlost obratu pohledávek se vypočítá jako převrácená hodnota doby obratu 

pohledávek. 

ℎ   ℎ á =
ž

ℎ á
 

Rychlost obratu pohledávek by měla být co nejvyšší. Čím vyšší je hodnota, tím vícekrát 

byly pohledávky splaceny a přinesly společnosti peněžní prostředky. Naopak dobu 

obratu pohledávek je vhodné snižovat. Nižší hodnoty signalizují dobrou kázeň 

odběratelů, která může být způsobena např. zlepšením péče o zákazníky. Růčková 

(2015) uvádí, že časový horizont obratu pohledávek, který je možné považovat za 

optimální, musí splňovat především dohodnutá kritéria obchodní politiky firmy. Příliš 

dlouhá doba inkasa pohledávek může vést k druhotné platební neschopnosti, respektive 

prodlení v inkasu může způsobit neschopnost podniku platit své závazky.  

Doba obratu závazků je doba, za kterou jsou v průměru uhrazovány krátkodobé 

závazky. Do krátkodobých závazků lze zařadit: krátkodobé závazky, krátkodobé úvěry, 

příp. časové rozlišení. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

  á ů =
á é á

ž
× 360 

Rychlost obratu závazků říká, za jak dlouho jsou v průměru hrazeny krátkodobé 

závazky, tj. jak dlouho společnost čerpala obchodní úvěr. 

ℎ   á ů =
ž

á é á
 

Optimální je zvyšování doby obratu závazků resp. snižování obrátek. Čím vyšší je doba 

splatnosti závazků, tím déle může společnost využívat obchodní úvěr. Za předpokladu, 

že odložená úhrada nevede k sankcím, tak se jedná o dostupný a levný zdroj 

financování. (Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

Obchodní deficit je rozdíl mezi dobou inkasa pohledávek a dobou úhrady závazků.  

Je to počet dnů, které je potřeba profinancovat. (Synek a kol., 2011) 

ℎ í =   ℎ á −   á ů 
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2.7  Analýza soustav ukazatelů 

Souhrnné indexy mají za cíl vyjádřit celkovou ekonomickou situaci podniku. Nicméně, 

jejich vypovídací schopnost je nižší a jsou vhodné především k rychlému srovnání 

podniků a jako orientační podklad pro další hodnocení.  

Souhrnné indexy lze rozdělit do dvou základních skupin, a to do hierarchicky 

uspořádaných soustav (DuPontův rozklad) a účelově vybraných skupin ukazatelů 

(bankrotní modely a bonitní modely). (Růčková, 2015) 

2.7.1   Bonitní modely 

Bonitní modely posuzují celkovou situaci podniku, jsou složeny z finančních  

i nefinančních ukazatelů a mají analytický charakter. Mezi nejznámější bonitní modely 

se řadí Kralickův quicktest, Index bonity a Tamariho model. (Strouhal, 2016; 

Březinová, 2014) 

Kralickův quicktest se skládá ze čtyř rovnic, na základě kterých je hodnocena celková 

situace podniku.  

 =
í á

á 
    =

á 
 

 =
í 

í 
     =

í 

ý
 

Tabulka 2: Bodování výsledků Kralickova quicktestu  

Ukazatel 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 < 0 0,00–0,10 0,10–0,20 0,20–0,30 > 0,30 

R2 < 3 3–5 5–12 12–30 >  30 
R3 < 0 0,00–0,08 0,80–0,12 0,12–0,15 > 0,15 
R4 < 0 0,00–0,05 0,05–0,08 0,08–0,10 > 0,10 

(Zdroj: Růčková, 2010, str. 81) 

K vypočteným výsledkům jsou přiřazeny body podle tabulky výše. Finanční stabilita 

podniku se pak vypočte jako součet R1 a R2 dělený číslem 2. Výnosová situace je 

zjištěna na základě součtu R3 a R4, který je následně opět vydělen 2. Jako poslední je 

hodnocena celková situace, která má obdobný postup – součet finanční stability  

výnosové situace je dělený 2. 
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Pokud hodnoty vychází 3 a více jedná se o velmi dobrý podnik. Hodnoty 1 a nižší 

signalizují, že daný podnik má problémy. Hodnoty v intervalu 1–3 prezentují šedou 

zónu. (Růčková, 2010) 

2.7.2   Bankrotní modely 

Bankrotní modely jsou složeny pouze z finančních ukazatelů a odhadují, zda se firma 

blíží k bankrotu, či nikoliv. K bankrotním modelům patří Altmanův model, Index IN 05 

a Tafflerův model. (Březinová, 2014; Strouhal, 2016) 

Index IN05 manželů Neumaierových je model, který slouží k zhodnocení finančního 

zdraví podniku. Dále se zaměřuje na to, jestli podnik tvoří hodnotu pro vlastníka. Na 

základě pěti vybraných finančních ukazatelů je vykalkulováno jedno číslo, které 

předvídá jaká je pravděpodobnost, že podnik zkrachuje a pravděpodobnost, že podnik 

bude vytvářet hodnotu pro vlastníka. 

05 = 0,13 × + 0,04 × + 3,97 × + 0,21 × + 0,09 ×  

K výpočtu lze použít vzorec ve výše uvedeném tvaru, kde: 

 X1 – modifikovaný ukazatel samofinancování (celková aktiva/cizí kapitál) 

 X2 – ukazatel krytí úroků (EBIT/úroky) 

 X3 – ukazatel rentability aktiv (EBIT/celková aktiva) 

 X4 – obratovost celkových aktiv (výnosy/celková aktiva) 

 X5 – běžná likvidita (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) 

Tabulka 3: Interpretace hodnot Indexu IN05 

Interval Interpretace 

IN05 < 0,9 
Je 97% pravděpodobnost, že podnik zbankrotuje a se 76% 
pravděpodobností podnik nebude vytvářet hodnotu. 

(0,9 – 1,6) 
Je 50% pravděpodobnost, že podnik zkrachuje, ale se 70% 
pravděpodobností podnik bude vytvářet hodnotu. 

IN05 > 1,6 
Je 92% pravděpodobnost, že podnik nezkrachuje a s 95% 
pravděpodobností podnik bude vytvářet hodnotu. 

(Zdroj: Kubíčková a Jindřichovská, 2015) 

Čeští ekonomové dlouhodobě považují tento index za nejvhodnější pro hodnocení 

českých podniků, neboť je přizpůsoben specifickým podmínkám českého prostředí. 
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Celková úspěšnost toho modelu je v 80 % zkoumaných případů. (Kubíčková  

a Jindřichovská, 2015) 

Tafflerův model podle Růčkové (2010) existuje ve dvou základních verzích. 

Modifikovaná verze se používá v případě, kdy nejsou známy podrobnější údaje. Vzorec 

pro výčet je níže uveden. 

= 0,53 × + 0,13 × + 0,18 × + 0,16 ×  

 =
á é á

   =
á é á

á 
 

 =
ěž á 

í 
     =

ž

á 
 

 

Tabulka 4: Interpretace hodnot Tafflerova modelu  

Interval Interpretace 

T < 0,2 Velká pravděpodobnost bankrotu 

T > 0,3 Velmi malá pravděpodobnost bankrotu 
(Zdroj: Růčková, 2010, str. 77) 

2.7.3   Pyramidové soustavy ukazatelů 

DuPontova analýza je důležitým nástrojem finanční analýzy, která se zaměřuje na 

podrobný rozbor ukazatele ROE. V české literatuře se objevuje DuPontova analýza 

především v základním tvaru, který vychází z rozkladu rentability aktiv a finanční páky. 

Tento rozklad lze však rozšířit o daňové břemeno a úrokové břemeno (Synek a kol., 

2009). DuPontův rozklad umožňuje podrobný rozbor rentability vlastního kapitálu 

(ROE) a vymezuje položky ovlivňující ukazatel ROE. Cílem DuPontovy analýzy je 

určit vzájemné závislosti mezi jednotlivými ukazateli a analyzovat složité vnitřní vazby. 

(Růčková, 2010) 



 

Obrázek 2:
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: DuPontova analýza (Zdroj: Synek a kol., 2009, str. 139) 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

„Dříve než může být učiněno jakékoliv dobré finanční rozhodnutí, je nutné obstarat 

 a zhodnotit všechny relevantní skutečnosti.“ (Blaha a Jindřichovská, 2006, str. 11) 

V rámci praktické části je nejprve představen podnikatelský subjekt, který je 

analyzován. Jedná se o společnost GDP KORAL, s.r.o., která podniká v oblasti výroby 

plastových a pryžových výrobků.  Následně je provedena analýza okolního prostředí 

podniku, na základě které jsou zhodnoceny příležitosti a hrozby. Jádrem praktické části 

je finanční analýza, která hodnotí finanční zdraví podniku. Na základě poznatků 

získaných z analýz jsou navržena doporučení, která povedou ke zlepšení finanční 

situace podniku.  

3.1  Základní údaje o společnosti 

Tabulka 5: Základní údaje o společnosti  

Obchodní jméno GDP KORAL, s.r.o. 
Právní forma společnost s ručením omezeným 
Datum zápisu do OR 24. října 2005 
Sídlo Za Mlýnem 5, Tišnov PSČ 666 01 
IČ/DIČ 27663256/CZ27663256 
Předmět podnikání výroba plastových a pryžových výrobků 

zprostředkování obchodu a služeb 
montáže suchých staveb 

Základní kapitál 15 000 000 Kč 
Počet zaměstnanců 49 

(Zdroj: justice.cz, 2012-2015) 

3.1.1   Historie společnosti 

Společnost GDP KORAL s.r.o. vznikla v roce 2005, jako společný podnik české 

společnosti KORAL, s.r.o. a francouzské společnosti GDP S.A. Společnost GDP 

KORAL, s.r.o. při svém založení převzala od společnosti KORAL s.r.o. veškeré 

pracovníky a aktivity výrobní divize. Cílem společného podniku bylo využití silných 

stránek obou podniků. Francouzská společnost GDP S.A. upevnila svoji pozici na 

evropském trhu. Podnik KORAL, s.r.o. získal růstový impuls pro svoji výrobní divizi, 

jejíž historie sahá do 60. let minulého století. V té době podnik vyráběl především pro 

potřeby armády. Hledal se tehdy materiál, který je podobný kovu, ale je lehčí  

a nevodivý. V dalších letech tyto materiály díky jejich užitným vlastnostem nacházely 



 

uplatnění v celé řadě oborů, jako je elektrotechnika, chemický průmysl

sportovních věcí. (GDP KORAL, 2016)

3.1.2   Produkt 

Společnost se zabývá výrobou sklolaminátových profilů z

Kompozity jsou materiály, které jsou složeny ze dvou a více složek

fyzickými a chemickými vlastn

výzkumnou laboratoř, kde vyvíjí nové výrobní matrice. Díky vlastnímu výzkumu nabízí 

zákazníkům vytvoření produktu podle jejich požadavků. Provedení se může lišit 

materiálovým složením, užit

3.1.3   Organizační struktura

Na obrázku níže je znázorněno organizační schéma zkoumané společnosti. Jedná se 

o liniovou organizační strukturu, díky které dochází k

a pravomocí. V popředí tohoto podniku stojí jednatel společnosti, 

hlavní činnosti podniku. Ke správnému fungování společnosti, také přispívá interní 

směrnice, kde jsou popsány povinnosti jednotlivých pracovníků.

Obrázek 3: Organizační struktura GDP KORAL, s. 

Obchod a 
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Obchodní 
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Projektový 
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celé řadě oborů, jako je elektrotechnika, chemický průmysl

(GDP KORAL, 2016) 

Společnost se zabývá výrobou sklolaminátových profilů z kompozitních materiálů. 

Kompozity jsou materiály, které jsou složeny ze dvou a více složek, které se liší svými 

fyzickými a chemickými vlastnostmi. Společnost GDP KORAL, s.r.

výzkumnou laboratoř, kde vyvíjí nové výrobní matrice. Díky vlastnímu výzkumu nabízí 

zákazníkům vytvoření produktu podle jejich požadavků. Provedení se může lišit 

materiálovým složením, užitnými vlastnostmi a tvarem. (GDP KORAL, 201

Organizační struktura 

Na obrázku níže je znázorněno organizační schéma zkoumané společnosti. Jedná se 

o liniovou organizační strukturu, díky které dochází k optimálnímu rozdělení úkolů 

popředí tohoto podniku stojí jednatel společnosti, který dohlíží na 

hlavní činnosti podniku. Ke správnému fungování společnosti, také přispívá interní 

směrnice, kde jsou popsány povinnosti jednotlivých pracovníků. (GDP KORAL, 2016)

: Organizační struktura GDP KORAL, s. r. o. (Zdroj: Vlastní zpracování
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celé řadě oborů, jako je elektrotechnika, chemický průmysl, výroba 

kompozitních materiálů. 

, které se liší svými 

DP KORAL, s.r.o. vlastní 

výzkumnou laboratoř, kde vyvíjí nové výrobní matrice. Díky vlastnímu výzkumu nabízí 

zákazníkům vytvoření produktu podle jejich požadavků. Provedení se může lišit 

(GDP KORAL, 2016) 

Na obrázku níže je znázorněno organizační schéma zkoumané společnosti. Jedná se  

optimálnímu rozdělení úkolů  

který dohlíží na 

hlavní činnosti podniku. Ke správnému fungování společnosti, také přispívá interní 

(GDP KORAL, 2016) 
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3.2  Strategická analýza 

V této části diplomové práce jsou provedeny strategické analýzy, které hodnotí vnější 

okolí podniku GDP KORAL, s.r.o. Konkrétně se jedná o analýzu PESTLE, která se 

zaměřuje na širší okolí podniku, a Porterův model pěti sil, který zkoumá oborové 

prostředí. 

3.2.1   PESTLE 

Analýza PESTLE zkoumá klíčové oblasti z makrookolí podniku, konkrétně se jedná o 

faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické. 

Sociální faktory 

Demografické stárnutí populace patří k často diskutovaným tématům. Podle predikce 

Českého statistického úřadu bude populace výrazně stárnout především v první 

polovině tohoto století (mpsv.cz, 2015). Vlivem demografických změn se zvyšuje 

průměrný věk zaměstnaných osob, v současné době je okolo 43 let.  Ve zkoumané 

odvětvové skupině, tj. výroba plastových a pryžových výrobků, je průměrný věk 

zaměstnanců 41,3 let a tímto se řadí mezi osmou nejmladší skupinu  

(z 26 analyzovaných odvětví). Tempo stárnutí zaměstnanců tohoto odvětví je podobné 

jako tempo stárnutí zaměstnanců celé České republiky (koopolis.cz, 2015). Mezi 

negativní ekonomické důsledky stárnutí populace patří například rostoucí finanční 

zatížení systému zdravotní péče a důchodového zabezpečení. Zmíněné důsledky mohou 

být současně vyváženy přínosem ve formě cenných životní zkušeností, odborností  

a celkově větší vyzrálosti starších pracovníků. Starší lidé mohou představovat příležitost 

a výzvu především při vykonávání vysoce odborných pracovních činností a při 

předávání zkušeností mladším generacím. 

Odvětvová mobilita vypovídá o tom, jak je odvětví z hlediska zaměstnanosti stabilní. 

Statistika příchodů a odchodů do tohoto odvětví je následující. Nejvíce zaměstnanců 

přichází do této odvětvové skupiny z nezaměstnanosti, tj. 45 %. Další výraznou 

skupinou jsou lidé z jiné odvětvové skupiny (26 %). Pouze 6 % nových zaměstnanců 

přichází ze stejného odvětví a 9 % jsou absolventi škol.  
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Každoročně dochází ke změnám v daňové oblasti. Mezi jednu z nejaktuálnějších změn, 

která je platná od 1. ledna 2016, patří povinnost plátcům DPH podávat tzv. Kontrolní 

hlášení k DPH. V případě právnických osob je povinnost elektronicky odevzdat hlášení 

jednou za měsíc, a to vždy do 25. dne následujícího měsíce, což má za následek zvýšení 

administrativní zátěže společnosti. (financnisprava.cz, 2016) 

EET, nebo také elektronická evidence tržeb, je zaváděna postupně na všechny skupiny 

podnikatelů, a to podle klasifikace NACE. Náběh EET je plánován ve čtyřech fázích. 

První dvě fáze, do kterých spadají stravovací a ubytovací služby, maloobchod  

a velkoobchod už proběhly. Třetí a čtvrtá fáze je plánována na rok 2018. Do 

implementace čtvrté fáze spadá výrobní činnost analyzovaného podniku, 

tj. NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků (etrzby.cz, 2016–2017). 

V analyzovaném podniku je zakázáno přijímat hotovostní úhrady od klientů, což 

potvrzuje i nízký stav položky peníze. Tato změna zřejmě nebude mít výraznější vliv na 

analyzovaný podnik. 

Ekonomické faktory  

Analýza ekonomického prostředí je zaměřena zejména na hrubý domácí produkt, 

inflaci, nezaměstnanost a zahraniční obchod. 

Hrubý domácí produkt 

Základním ekonomickým ukazatelem je hrubý domácí produkt (HDP). V roce 2012 

se česká ekonomika dostala do recese a HDP se meziročně snížilo o 0,8 %. Dynamický 

růst HDP přisel až v roce 2014, kdy meziročně vzrost o 2,7 %, a v roce 2015 pokračoval 

dalším zvýšením o 4,5 %. Pro rok 2016 je predikován reálný růst HDP o 2,5 % a v roce 

2017 je očekáváno zvýšení o 2,6 %. Ekonomický růst je tažen především domácí 

poptávkou, kde vzrostla spotřeba domácností o 2,7 %. Predikce pro další období je růst 

HDP o 2,4 %. (mfcr.cz, 2017) 
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zaměstnanosti v letech 2011–2018 (Zdroj: czso.cz, 2017; mfcr.cz,

 květnu 2004 jednou z členských zemí Evropské unie

tup do EU umožnil českým firmám prodávat své výrobky tam, kde to bylo 

EU se snaží vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, a to zejména pro 

malé, střední podniky a zpracovatelský průmysl. Cíle EU, do roku 2020, jsou v oblasti 

průmyslu a inovací následující: upevnit průmyslovou základnu, podporovat inovace 

vytvoření nových zdrojů hospodářského růstu, zajištění 

celounijního trhu se zbožím, propagace kulturního podnikání a podpora malých podniků 

Další kladnou stránkou jsou například dotace, které Česká republika 

dostává z rozpočtů EU, např. za rok 2015 to bylo 151,8 mld. Kč. (mfcr.cz, 2016)

Vstup do EU nepřinesl pouze klady, Česká republika musí harmonizovat veškou svou 

předpisy EU, a to vždy nenese pozitivní ohlasy. Jako přík

novelu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon byl 

nahrazen zákonem č. 34/2011 Sb., o technických požadavcích a o změně doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem této změny byl značný 

hnický pokrok, který přinesl rizika, která dříve nebyla známa. Stávající zákon byl 

upraven za cílem zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele (mpo.cz,2017). 

uvádění výrobků na trh musí zkoumaná společnost respektovat a dodržovat i další 

ákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně 
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některých zákonů. Uvedené právní předpisy jsou stěžejní při uvádění výrobků na 

tuzemský trh a trh Evropské unie.  

Technické faktory 

V současné době celá ekonomika prochází zásadními změnami, které jsou způsobené 

zaváděním informačních technologií a systémů umělé inteligence do všech odvětví 

hospodářství, od výroby až po služby. Dopad těchto změn, je tak velký, že je nazýván 

jako čtvrtá průmyslová revoluce. Česká republika musí na tyto trendy reagovat, neboť 

v opačném případě hrozí ztráta konkurenceschopnosti s negativním vlivem na 

produktivitu, zaměstnanost a celý rozvoj společnosti. Připravenost české ekonomiky na 

implementaci Průmyslu 4.0. hodnotí Global technology report následovně: Česká 

republika je na 42. místě s indexem 4,49 (pro srovnání vedoucí Finsko získalo 6,04 

bodů). Průmysl 4.0. bude vyžadovat intenzivní společenskovědní výzkum, změny ve 

vzdělávacím systému, úpravu legislativy a v neposlední řadě bude nutné vyřešit otázku 

bezpečnosti dat. Z pohledu firem lze očekávat především nárůst produktivity a výrobní 

efektivity, optimalizaci logistických tras, snížení energetické a surovinové náročnosti 

výroby. (mpo.cz, 2016) 

Silný konkurenční boj nutí firmy neustále zlepšovat strojní vybavení a technologie. 

Klíčem k úspěšnému podnikání jsou právě inovace. Management zkoumané společnosti 

se aktivně podílí na hledání nových inovačních příležitostí a pravidelně investuje do 

rozvoje podniku. Za posledních 10 let společnost GDP KORAL, s. r. o. zrealizovala 

několik projektů na rozvoj podniku. Mezi nejvýznamnější projekty patří rozšíření centra 

pro výzkum kompozitních profilů v letech 2011 až 2013. Cílem tohoto projektu bylo 

zvýšení kompetentnosti v oblasti výzkumu. V rámci vědy a výzkumu zkoumaná 

společnost dlouhodobě spolupracuje také s externími subjekty jako je VUT Brno, 

Fakulta chemická nebo Karlsruher Institut für Technologie. V roce 2011 analyzovaná 

společnost investovala nemalou částku do navýšení funkcionalit informačního systému 

a konstrukčního softwaru. Byl pořízen výrobní modul, který umožnil propojení výrobní 

činnosti s informačním systémem. Z těchto informaci je patrné, že analyzovaný podnik 

má dobrou základnu pro případné rozšíření výroby, která bude automatizovaná  

a fungující podle principů čtvrté průmyslové revoluce. Jak je zmíněno v horizontální 

analýze, tak podnik má od roku 2013 ve vlastnictví výrobní prostory, které nejsou plně 
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využity. Společnost také pravidelně investuje do prohlubování a rozšiřování odborných 

dovedností svých zaměstnanců. (GDP KORAL, 2016) 

Ekologické faktory  

Společnost GDP KORAL, s. r. o. je držitelem certifikátu ISO 14001:2004, tj. systém 

environmentálního managementu, a péči o životní prostředí zavádí do všech svých 

činností. Mezi další certifikáty, jež tato společnost vlastní, patří ISO 9001:2008, který se 

zaměřuje na kvalitu procesů ve společnosti. Zkoumaná společnost používá výrobní 

metodu zvanou pultruze, která je velmi šetrná k životnímu prostředí, neboť výroba 

probíhá v uzavřených formách, které minimalizují vypařování prchavých látek. 

Pravidelně měří hodnoty životního prostředí a školí zaměstnance. Dohled nad odpady  

a emisemi jsou stěžejními faktory při řízení životního prostředí v této společnosti. (GDP 

KORAL, 2016) 

3.2.2   Porterův model pěti sil 

Analýza mikrookolí, Porterův model pěti sil, klade důraz zejména na následující 

konkurenční faktory: konkurenti v odvětví, potenciální konkurenti, dodavatelé, 

odběratelé a substituty. 

Stávající konkurence  

Společnost GDP KORAL, s.r.o. má významné postavení na českém trhu. Trh 

s plastovými a pryžovými výrobky dynamicky roste, přesto počet konkurentů 

nedosahuje vysokého čísla. Po bližší analýze trhu bylo zjištěno, že společnost GDP 

KORAL, s.r.o. má na českém trhu jediného konkurenta se stejným zaměřením. Jedná se 

o společnost 5M, s.r.o., která podniká v oboru kompozitů a sendvičů. Výkony této 

společnosti v roce 2015 byly ve výši 279 129 tis. Kč a v průměru zaměstnávala  

185 pracovníků (justice.cz, 2017). Jedná se tedy o podstatně větší společnost, než je 

GDP KORAL, s.r.o., která měla výkony v roce 2015 ve výši 76 033 tis. Kč  

a zaměstnává okolo 50 lidí. Ostatní společnosti v České republice jsou orientovány 

spíše na jiný typ produkce a nelze je považovat za přímé konkurenty. 

 V zahraničí je konkurence podstatně vyšší. Jedná se především o společnosti, které 

disponují větším kapitálem a modernějším technologickým vybavením. Konkrétně lze 
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Graf 6: Segmentace odběratelů dle průmyslových odvětví 

14%

9%

2% 2% 1%

Segmentace odběratelů dle 

51 

Hexcel Composites z USA, Exel Composites (Finsko), Isosport 

(Rakousko), Isovolta (Rakousko) a Lamilux (Německo). (GDP KORAL, 2016)
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tato skutečnost považována spíše za příležitost, nikoliv za hrozbu. (GDP KORAL, 

2016) 

Dodavatelé 

Sledovaný podnik má několik významných dodavatelů. Nejvýznamnějším dodavatelem 

je společnost A, která má 40% vlastnický podíl na společnosti GDP KORAL, s.r. o. 

Ostatní společnosti mají přibližně 15% podíl na objemu dodávek. Hlavní surovina, 

kterou zkoumaná společnost nakupuje, je pryskyřice. Vzhledem k faktu, že hlavním 

dodavatelem této suroviny je společnost, která má ve společnosti GDP KORAL, s.r.o. 

podíl, lze usoudit, že vyjednávací síla dodavatele je nízká. Navíc se jedná o poměrně 

běžně dostupný materiál, který nabízí řada společností. (GDP KORAL, 2016) 

Substituty  

Společnost GDP KORAL, s. r.o. nepřipouští žádné substituty, a to z důvodu vysoké 

kvality a užitných vlastností produktů. Jediným substitutem by mohl být jiný výrobní 

materiál např. kov, hliník, dřevo apod. Tyto materiály ale nedosahují takové užitné 

hodnoty jako kompozitní materiály a neodpovídají vysokým standardům kvality. 

Zkoumaná společnost navíc vyrábí kompozitní profily na míru podle požadavků 

zákazníků, který určuje požadované rozměry a vlastnosti profilů, jako je pevnost, 

pružnost, hustota nebo vodivost. Substituční výrobky tedy nepředstavují hrozbu pro 

danou společnost.  (GDP KORAL, 2016) 

3.2.3   Shrnutí 

Analýza PESTLE odhalila, že zkoumaný podnik patří k jednomu z nejstabilněji 

vyvíjejících se oddílů v rámci zpracovatelského průmyslu. Za posledních 150 let tento 

průmysl významně přispěl k rozvoji společnosti. Růst sektoru plastů je klíčový pro 

inovaci produktů a technologií v ostatních sektorech ekonomiky, jako je zdravotnictví, 

automobilový průmysl, stavebnictví, elektronika, apod. Vývoj zahraničního obchodu 

oddílu plastových a pryžových výrobků lze považovat za příležitost. Tento oddíl 

vykazuje kladné saldo s tendencí růstu. Lze tedy říci, že ve světě roste zájem o plastové 

a pryžové výrobky. Nejvíce plastových a pryžových výrobků se vyváží do Německa.  
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Vývoj ekonomických ukazatelů České republiky, zkoumaných v rámci této práce, lze 

zhodnotit jako stabilní. HDP má po celé sledované období rostoucí tendenci. 

K největšímu meziročnímu zvýšení došlo v roce 2015, kdy se HDP zvýšilo o 4,6 %. 

V dalších letech je predikován nárůst okolo 2–3 %. V případě inflace byl zaznamenán 

stabilní vývoj. Prognóza pro následující období je zrychlení inflace, očekávaná výše 

inflace je okolo dvou procent.  

Tempo stárnutí populace ve výrobě plastových a pryžových výrobků je stejné jako 

stárnutí zaměstnanců v celé České republice. Dále byla v rámci sociálních faktorů 

zkoumaná odvětvová mobilita, která je řazena mezi hrozby. Téměř polovina 

zaměstnanců přichází do této odvětvové skupiny z nezaměstnanosti a v současné době 

se míra nezaměstnanosti drží na rekordně nízkých hodnotách.  Dalším důvodem je, že 

při odchodu ze zaměstnání pouze jedna pětina lidí zůstane ve zkoumaném odvětví.  

Naopak příležitost byla shledána v rámci legislativních faktorů, konkrétně v úpravě 

občanského zákoníku, který upravuje splatnost faktur a úroky z prodlení. Nová právní 

úprava zpřísnila sankce a omezila dobu splatnosti faktur. Základní lhůta splatnosti je 

podle § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v délce 30 dní a neměla by 

překročit lhůtu 60 dní. Jak je patrné z finanční analýzy, konkrétně z analýzy 

poměrových ukazatelů (ukazatelů aktivity), tak zkoumaná společnost za období  

2011–2015 v průměru inkasovala pohledávky za 80 dní. Lze říci, že se jedná o poměrně 

vysokou hodnotu, neboť oborový průměr byl v průměru za sledované období nižší  

o necelých 20 dní. 

Jednou z priorit vlády České republiky je posilování konkurenceschopnosti malých  

a středních podniků. Ve spolupráci s Evropskou unií dochází k vytváření příznivého 

podnikatelského prostředí pro tyto podniky. Vstup do EU je pro danou společnost 

považován za příležitost. V případě zkoumaného podniku je to především kvůli podpoře 

inovací a možnosti snáze vyvážet své výrobky do zahraničí. Společnost GDP KORAL, 

s.r.o. pravidelně investuje do prohlubování a rozšiřování odborných dovedností svých 

zaměstnanců. Některé projekty jsou financovány evropskými dotacemi. Jedním 

z významných projektů této společnosti bylo například vybudování výzkumné 

laboratoře na produkci nových výrobních matric.  
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Porterův model pěti sil se zabývá hrozbami plynoucími z oborového prostředí. 

Plastové a pryžové výrobky mají celou škálu využití, například obalové materiály, 

textilie, designový nábytek, automobilový průmysl nebo sportovní načiní. Díky této 

různorodosti má zkoumaný podnik pouze jednoho hlavního konkurenta, který je 

primárně orientovaný na stejný typ produkce. Největší hrozbou pro zkoumanou 

společnost jsou zahraniční společnosti, které mají větší kapitál a modernější 

technologické vybavení, jež umožňuje zpracovávat zakázky za kratší dobu a vyvíjet 

nové produktové řady. Bariéry vstupu do tohoto odvětví jsou celkem velké. Důvodem 

jsou vysoké počáteční náklady na pořízení potřebných technologií a náklady na výzkum 

a vývoj vlastností plastových a pryžových výrobků.  

Vyjednávací síla dodavatelů byla shledána jako nízká. Hlavním dodavatel společnosti 

GDP KORAL, s.r.o. je společnost, která má 40% vlastnický podíl. Navíc se jedná  

o poměrně dostupný materiál, který nabízí řada společností. Vyjednávací síla kupujících 

je vysoká. Odběratel zná detailně náklady na výrobek a může je porovnávat 

s konkurencí, a tím určovat pravidla. Toto chování je typické pro velké firmy, které 

v případě analyzovaného podniku odebírají téměř 50 % produkce. 

Substituční výrobky společnost GDP KORAL, s.r.o. nepřipouští. Jediným substitutem 

by mohl být jiný výrobní materiál např. kov, hliník, dřevo apod. Tyto materiály ale 

nedosahují takové užitné hodnoty jako kompozitní materiály a neodpovídají vysokým 

standardům kvality jako kompozitní profily. 

3.3  Finanční analýza 

Mezi základní zdroje dat pro zpracování finanční analýzy společnosti GDP KORAL, 

s.r.o. patří veřejně dostupné účetní výkazy, a to rozvaha, výkaz zisku a ztráty. Výkazy 

jsou uvedeny v příloze 1. Doplňkové informace jsou čerpány z interních materiálů 

zkoumané společnosti a osobní konzultace. Analýza dat je zaměřena na činnost podniku 

v období 2011–2015. S účetními výkazy za rok 2016 nebude pracováno, jelikož 

zkoumaná společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a smí ji 

zveřejnit až po jejím ověření. V rámci finanční analýzy je jako první provedena analýza 

absolutních ukazatelů, která zkoumá strukturu a vývoj jednotlivých položek vybraných 

účetních výkazů. Pro zjištění jednotlivých stupňů výsledků hospodaření a schopnosti 

podniku hradit své závazky je použita analýza rozdílových ukazatelů. Jádro celé 



 

finanční analýzy tvoří poměrov

metody finanční analýzy a 

likvidita, aktivita a zadluženost

celkově zhodnotily finanční zdraví zkoumaného podniku.  

3.3.1   Analýza absolutních ukazatelů

Níže uvedená analýza absolutních ukazatelů

položek účetních výkazů v rámci

jsou u vybraných položek vyčísl

Bazický index je použit 

zkoumaného roku. Vertikální analýza

k vybrané základně. Jednotlivé analýzy jsou doplněny o t

výsledky analýz jasné a přehledné.

Horizontální analýza rozvahy

Celková bilanční suma měla rost

sledované období navýšila

aktiv, o rok později byl zaznamenán

Kč). Následující dva roky bilanční suma rostla

a v roce 2015 o dalších 6 %

položka dlouhodobého majetku. 
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finanční analýzy tvoří poměrové ukazatelé, které patří mezi nejpoužívanější elementární 

finanční analýzy a lze je kalkulovat ve čtyřech oblastech, a to rentabilita

zadluženost. Jako poslední byly zpracovány souhrnné analýzy, které 

ní zdraví zkoumaného podniku.   

Analýza absolutních ukazatelů 

absolutních ukazatelů spočívá ve sledování změn jedno

v rámci období 2011–2015. V případě horizontální analýzy 

vybraných položek vyčísleny meziroční změny pomocí řetězového indexu. 

 výjimečně, především ke srovnání prvního a posledního 

Vertikální analýza pak zjišťuje poměr jednotlivých položek 

vybrané základně. Jednotlivé analýzy jsou doplněny o tabulky a grafy, tak aby byly 

přehledné. 

rozvahy 

měla rostoucí tendenci, vyjma roku 2012, a celkově 

navýšila o 62 %. V roce 2012 došlo k mírnému poklesu 

později byl zaznamenán jejich prudký nárůst, a to o 69 % (tj

bilanční suma rostla, konkrétně v roce 2014 se zvýšila o 9 % 

roce 2015 o dalších 6 %. Jak je z grafu níže patrné, tak zdrojem uvedených změn je

položka dlouhodobého majetku.  

: Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2011 2012 2013 2014 2015

Rok

Horizontální analýza aktiv

Dlouhodobý majetek

Oběžná aktiva

Časové rozlišení

Aktiva celkem

é ukazatelé, které patří mezi nejpoužívanější elementární 

řech oblastech, a to rentabilita, 

zpracovány souhrnné analýzy, které 

á ve sledování změn jednotlivých 

případě horizontální analýzy 

mocí řetězového indexu. 

především ke srovnání prvního a posledního 

poměr jednotlivých položek 

abulky a grafy, tak aby byly 

celkově se za 

poklesu celkových 

, a to o 69 % (tj. 27 820 tis. 

roce 2014 se zvýšila o 9 % 

grafu níže patrné, tak zdrojem uvedených změn je 

 

Dlouhodobý majetek
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Konkrétní výstupy horizontální analýzy, resp. změny vybraných aktivních položek ve 

sledovaném období, jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 6: Horizontální analýza aktiv  

Rok  
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 
Aktiva celkem -8 173 -17 27 820 69 6 310 9 4 403 6 
Dlouhodobý 
majetek 

-8 602 -32 21 329 117 4 233 11 -198 0 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 

927 100 -718 -77 -44 -21 -130 -79 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

-9 529 -35 22 047 127 4 277 11 -68 0 

Oběžná aktiva 441 2 6 201 28 1 922 7 4 616 15 
Zásoby 533 6 -803 -8 4 076 43 1 403 10 
Krátkodobé 
pohledávky 

-4 868 -47 12 678 233 -2 788 -15 1 892 12 

Krátkodobý finanční 
majetek 

4 776 290 -5 674 -88 1 634 218 231 10 

Časové rozlišení -12 -11 290 305 155 40 -15 -3 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V rámci vývoje celkových aktiv hraje nejvýraznější roli položka dlouhodobého 

majetku. Jak je z tabulky č. 6 patrné, tak v roce 2012 došlo k meziročnímu poklesu 

dlouhodobého majetku o 32 %. K nejvýraznějšímu nárůstu došlo v roce 2013, kdy se 

položka dlouhodobého majetku zvýšila o 117 %, a to z původních 18 297 tis. Kč na 

39 626 tis. Kč. V následujících dvou letech lze vývoj této položky považovat za stabilní, 

tj. v roce 2014 se zvýšila o 11 % a další rok mírně poklesla o 0,5 %. Změny 

dlouhodobého nehmotného majetku neměly téměř žádný vliv na vývoj dlouhodobého 

majetku. Zkoumaná společnost v roce 2012 navýšila funkcionalitu informačního 

systému o výrobní modul, díky němuž došlo k propojení oblasti výroby se stávajícím 

výrobním systémem. Jelikož společnost dříve nevlastnila žádný dlouhodobý nehmotný 

majetek, tak došlo u účetní položky software k stoprocentnímu nárůstu, tj. o 927 tis. Kč. 

Vývoj dlouhodobého majetku byl ovlivněn především položkou dlouhodobého 

hmotného majetku. V roce 2012 prodal analyzovaný podnik výrobní linku a tím došlo 

k poklesu položky dlouhodobého hmotného majetku o 9 529 tis. Kč, tedy  

z původních 26 899 tis. Kč na 17 370 tis. Kč. Následující rok došlo ke zvýšení 

hmotného majetku o 127 %, tj. o 22 047 tis. Kč. Důvodem je, že zkoumaná společnost 

zakoupila pozemky a stavby v hodnotě 18 166 tis. Kč. Jednalo se o pozemky a stavby, 
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kde daná společnost provozuje svoji výrobní činnost a doposud měla tyto prostory 

v pronájmu. V následujících dvou letech byl zaznamenán stabilní vývoj všech položek 

dlouhodobého hmotného majetku. 

Vývoj oběžného majetku zkoumané společnosti je následující. V roce 2012 došlo  

k navýšení oběžného majetku o 2 % (441 tis. Kč). Následně byl zaznamenán 

dvojciferný nárůst ve výši 28 % (6 201 tis. Kč), pak ve výši 7 % (1 922 tis. Kč) a v roce 

2015 ve výši 15 % (4 616 tis. Kč). Zmíněný výkyv v roce 2013, tedy nárůst oběžných 

aktiv o 28 %, byl způsoben především nárůstem krátkodobých pohledávek. Konkrétně 

položkou krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, které se zvýšily z původních 

4 890 tis. na 18 071 tis. Kč, tj. nárůst o 13 181 tis. Kč. V dalším roce se hodnota mírně 

snížila o 15 % (2 788 tis. Kč), následně vzrostla o 12 % (1 892 tis. Kč). Vývoj zásob je 

stabilní. Výraznější změna nastala pouze v roce 2014, kdy se zásoby zvýšily o 43 %  

(4 076 tis. Kč). Důvodem bylo především zvýšení položky materiálu o 3 153 tis. Kč  

a zvýšení položky nedokončené výroby o 923 tis. Kč. Za velmi nestabilní lze považovat 

položku krátkodobého finančního majetku, konkrétně položka účty v bance má velmi 

kolísavý vývoj. Vývoj této položky ovlivňují především přijaté platby od odběratelů  

a úhrady závazků dodavatelům. V roce 2013 došlo k jejímu prudkému nárůstu 

z původního 1 579 tis. Kč na 6 394 tis. Kč, tj. nárůst o 305 %. Následně položka účty  

v bankách meziročně poklesla o 5 729 tis. Kč a dostala se na nižší hodnotu než v roce 

2011, tj. na 665 tis. Kč. Další výrazný nárůst byl v roce 2014, kdy byla navýšena  

o 218 %, a položka účty v bankách nabyla hodnoty 2 368 tis. Kč. Položka peníze 

nabývala po celou dobu nízkých hodnot, v průměrně okolo 50 tis. Kč. 

Časové rozlišení, resp. náklady příštích období, měly ve sledovaném období kolísavý 

vývoj. V roce 2013 došlo k poměrně výraznému zvýšení, tj. 290 tis. Kč (305 %).  

Z provedené horizontální analýzy pasiv je zřejmé, že vývoj celkových pasiv kopíroval 

vývoj celkových aktiv. Ke snížení pasiv o -17 % (8 173 tis. Kč) došlo v roce 2012. 

Největší nárůst byl zaznamenán následující rok, kdy se celková pasiva zvýšila  

o 69 % (27 820 tis. Kč). 



 

 

Graf 9: Horizontální analýza pasiv 

Konkrétní výstupy horizontální analýzy pasiv, resp. změny zdrojů financování, jsou 

zachyceny v tabulce níže. 

Tabulka 7: Horizontální analýza pasiv

Rok 
2011/2012

tis. Kč
Pasiva celkem -8 173
Vlastní kapitál 6 216
Základní kapitál 
Kapitálové fondy 4 500
Výsledek 
hospodaření 
minulých let 

-1 703

Výsledek 
hospodaření běžného 
účetního období 
Cizí zdroje -15 
Dlouhodobé závazky -3 120
Krátkodobé závazky -3 289
Bankovní úvěry a 
výpomoci 

-8 612

Časové rozlišení 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ýstupy horizontální analýzy pasiv, resp. změny zdrojů financování, jsou 

: Horizontální analýza pasiv  

2011/2012 2012/2013 2013/2014 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč
8 173 -17 27 820 69 6 310 9 
6 216 35 3 464 15 6 879 25 

0 0 0 0 0 0 
4 500 780 0 0 0 0 

1 703 -146 1 716 322 3 465 154 

-569 -25 1 748 102 3 414 99 

15 021 -48 24 537 154 -380 -1 -
3 120 -27 -3 367 -41 1 666 34 
3 289 -65 2 718 152 -1 328 -30 

8 612 -59 25 186 426 -718 -2 -

632 1 192 -181 -26 -189 -38 

 má rostoucí tendenci. Největší nárůst byl zaznamenán v

se vlastní kapitál zvýšil o 35 %, tj. 6 216 tis. Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn 

2012 2013 2014 2015

Rok

Horizontální analýza pasiv

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

Časové rozlišení

Pasiva celkem

 

ýstupy horizontální analýzy pasiv, resp. změny zdrojů financování, jsou 

2014/2015 
tis. Kč % 
4 403 6 
6 536 19 

0 0 
0 0 

6 878 120 

-342 -5 

-2 166 -5 
-694 -11 

1 178 37 

-2 650 -9 

33 10 

má rostoucí tendenci. Největší nárůst byl zaznamenán v roce 

216 tis. Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn 
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výrazným nárůstem položky ostatní kapitálové fondy, která se jednorázově zvýšila  

o 780 % (4 500 tis. Kč). Jednalo se o vklady společníků. V dalších letech došlo 

k nárůstu vlastního kapitálu v průměru o 20 %. Důvodem zvyšování této účetní položky 

byly především výsledky hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného 

období, které měly rostoucí tendenci. Výsledek hospodaření běžného období se v roce 

2013 zvýšil o 102 % (1 748 tis. Kč) a v roce 2014 o 99 % (3 414 tis. Kč). V roce 2015 

se tato položka snížila o 5 % (-342 tis. Kč) a dosahovala podobné hodnoty jako 

v minulém roce, tj. 6 536 tis. Kč. Cílem analyzovaného podniku není zvyšování 

výsledku hospodaření, ale rozvoj podniku a zvyšování jeho hodnoty. Jak je patrné 

z tabulky výše, tak výsledek hospodaření minulých let má, vyjma roku 2013, 

výraznou rostoucí tendenci po celou dobu. Základní kapitál zůstává stále ve stejné 

výši, tj. 15 000 tis. Kč. 

Cizí zdroje mají ve sledovaném období kolísavý vývoj. V roce 2012 došlo k jejich 

poklesu o 48 % (15 021 tis. Kč). V následujícím roce, tj. 2013, došlo k jejich výraznému 

navýšení, a to o 154 %, tj. 24 537 tis. Kč. Příčinou těchto změn je především položka 

bankovní úvěry a výpomoci, která tvoří největší část cizích zdrojů. Po celé sledované 

období zkoumaná společnost čerpá dlouhodobé bankovní úvěry. Největší pokles byl  

u položky dlouhodobé bankovní úvěry v roce 2012, kdy došlo k jejich snížení 

z původních 14 525 tis. Kč na 5 913 tis. Analyzovaný podnik prodal v tomto roce 

výrobní zařízení, a část finančních prostředků z tohoto prodeje sloužila ke splacení 

dlouhodobého bankovního úvěru. V roce 2013 byl zaznamenán vysoký nárůst této 

položky a to o 426 %, což je téměř 26 000 tis. Kč. Důvodem toho zvýšení byl, již výše 

zmíněný, nákup pozemků a staveb. Krátkodobé bankovní úvěry analyzovaný podnik 

čerpal až od roku 2014, a to ve výši 4 503 tis. Kč. Další rok hodnota této položky 

poklesla na 1 448 tis. Kč. Ve sledovaném období jsou zaznamenány záporné změny, 

vyjma roku 2014, u položky dlouhodobé závazky. Jedná se především o závazky vůči 

společníkům, které se zkoumaná společnost snaží snižovat. Dlouhodobé závazky 

z obchodních vztahů společnost nemá. Krátkodobé závazky mají kolísavou tendenci. 

Nejvýraznější pokles byl v roce 2012, a to o 62 % (-3 289 tis. Kč). Tato změna byla 

způsobena snížením položky dohadné účty pasivní. Na položku dohadné účty pasivní se 

zaznamenávají například přijaté dodávky materiálu, které nejsou ke konci roku 

vyfakturovány. V dalších letech dohadné účty pasivní nabývaly nulových hodnot. 



 

V roce 2013 došlo k nárůstu

bylo zvýšení závazků vůči dodavatelům a státu.  V

poměrně stabilní vývoj této položky

Vertikální analýza rozvahy

Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivých účetních položek k

bilanční sumě, tj. aktivům nebo pasivům. 

struktury aktiv i pasiv. Tyto změny

kolísavý charakter. Z grafu 

hmotný majetek a dalšími významnými položkami jsou zásoby a krátkodobé 

pohledávky. Krátkodobý finanční majetek a dlouhodobý nehmotný majetek jsou pouze 

v nepatrné výši. Dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky nabývají 

v případě analyzované společnosti nulových hodnot.
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nárůstu krátkodobých závazků o 152 % (2 718 tis. Kč)

bylo zvýšení závazků vůči dodavatelům a státu.  V následujících letech byl zaznamenán 

této položky.  

Vertikální analýza rozvahy   

Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivých účetních položek k

bilanční sumě, tj. aktivům nebo pasivům. Ve sledovaném období došlo ke změnám 

. Tyto změny ale nevykazují jednoznačný trend, mají spíše 

grafu níže je patrné, že největší část aktiv tvoří dlouhodobý 

hmotný majetek a dalšími významnými položkami jsou zásoby a krátkodobé 

pohledávky. Krátkodobý finanční majetek a dlouhodobý nehmotný majetek jsou pouze 

v nepatrné výši. Dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky nabývají 

v případě analyzované společnosti nulových hodnot. 

: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

je zřejmé, že většinu aktiv tvoří dlouhodobý majetek, vyjma roku 2012. 

na celkových aktivech, tj. 59,79 %, dosáhl v roce 2014, naopak 

2012 (45,21 %). Většinu dlouhodobého majetku tvoří položka 

dlouhodobého hmotného majetku, jehož podíl se pohybuje v rozmezí 42,92 až 58,57 %. 

rámci dlouhodobého hmotného majetku je pak nejvýznamnější položka samostatné 

movité věci a soubory movitých věcí a od roku 2013 také položky stavby

roce 2012 podíl dlouhodobého nehmotného majetku tvořil 2,29 % celkový aktiv, 

2012 2013 2014 2015

Rok

Struktura aktiva

Krátkodobý finanční 
majetek

Krátkodobé pohledávky

Zásoby

Dlouhodobý hmotný 
majetek

Dlouhodobý nehmotný 
majetek

718 tis. Kč). Důvodem 

letech byl zaznamenán 

Vertikální analýza vyjadřuje procentní podíl jednotlivých účetních položek k celkové 

Ve sledovaném období došlo ke změnám 

ý trend, mají spíše 

níže je patrné, že největší část aktiv tvoří dlouhodobý 

hmotný majetek a dalšími významnými položkami jsou zásoby a krátkodobé 

pohledávky. Krátkodobý finanční majetek a dlouhodobý nehmotný majetek jsou pouze 

v nepatrné výši. Dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky nabývají  

 

, vyjma roku 2012. 

roce 2014, naopak 

%). Většinu dlouhodobého majetku tvoří položka 

rozmezí 42,92 až 58,57 %. 

nejvýznamnější položka samostatné 

stavby a pozemky. 

celkový aktiv,  

Krátkodobý finanční 

Krátkodobé pohledávky

Dlouhodobý hmotný 

Dlouhodobý nehmotný 



 

a v dalších letech nedosahoval ani

zkoumaného podniku nulový. 

celkových aktiv. Největší část oběžného 

a krátkodobé pohledávky (13,43

krátkodobý finanční majetek, který byl nejvyšší v

výši 15,88 %. Dlouhodobé pohledávky jsou v

Podíl časového rozlišení na celkových aktivec

Tabulka 8: Vertikální analýza aktiv 

 Rok 

Aktiva celkem 
Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva 
Zásoby 
Krátkodobé pohledávky 
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu č. 11 je patrné, že 

zdroje. Podrobnější informace ohledně zdrojů financování podává přehled

kde je vykalkulován podíl vybraných položek k celkovým pasivům.
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dalších letech nedosahoval ani výše 1 %. Dlouhodobý finanční majetek je v

zkoumaného podniku nulový. Oběžná aktiva byla v rozmezí 40,48 % až 55,55 % 

celkových aktiv. Největší část oběžného majetku tvořily zásoby (13,79

krátkodobé pohledávky (13,43–26,46 %). Další, neméně významnou položkou, byl 

krátkodobý finanční majetek, který byl nejvyšší v roce 2012, kdy dosahoval podílu ve 

%. Dlouhodobé pohledávky jsou v případě zkoumané společnosti nulové. 

na celkových aktivech je menší než 1 %. 

Vertikální analýza aktiv  

2011 2012 2013 2014
% 

100,00 100,00 100,00 100,00
55,30 45,21 58,03 59,79

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 2,29 0,31 0,22
Dlouhodobý hmotný majetek 55,30 42,92 57,72 58,57

44,48 55,55 41,41 40,48
19,91 25,25 13,79 18,08
21,18 13,43 26,46 20,54

finanční majetek 3,39 15,88 1,10 3,20
0,22 0,23 0,56 0,72

je patrné, že zkoumaná společnost používá k financování z větší části cizí 

Podrobnější informace ohledně zdrojů financování podává přehled

kde je vykalkulován podíl vybraných položek k celkovým pasivům. 

:Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2011 2012 2013 2014 2015

Rok

Struktura pasiv

Časové rozlišení

Cizí zdroje

Vlastní kapitál

1 %. Dlouhodobý finanční majetek je v případě 

rozmezí 40,48 % až 55,55 % 

majetku tvořily zásoby (13,79–25,25 %)  

26,46 %). Další, neméně významnou položkou, byl 

dy dosahoval podílu ve 

případě zkoumané společnosti nulové. 

2014 2015 

100,00 100,00 
59,79 55,27 

0,22 0,04 
58,57 55,22 
40,48 44,07 
18,08 18,85 
20,54 21,79 

3,20 3,31 
0,72 0,66 

větší části cizí 

Podrobnější informace ohledně zdrojů financování podává přehled tabulka č. 9, 

 

Časové rozlišení

Vlastní kapitál
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V rámci sledovaného období se podíl cizích zdrojů snížil z 63,69 % na 48,08 %. 

Největší podíl cizích zdrojů tvoří bankovní úvěry a výpomoci. V roce 2013 tvořily 

bankovní úvěry a výpomoci až 45,54 % cizích zdrojů, v roce 2015 tvoří pouze 35,10 %. 

Krátkodobé závazky se pohybují v rozmezí 4,25–10,43 %. Dlouhodobé závazky mají 

klesající tendenci, a jak je již zmíněn, jedná se především o závazky vůči společníkům. 

Vlastní kapitál se naopak v rámci sledovaného období zvýšil, a to z 36,20 % na  

51,52 %. Největší podíl na vlastním kapitálu má základní kapitál, který se pohybuje  

v rozmezí 18,99 % až 30,84 %. Kapitálové fondy se pohybují v rozmezí  

1,19 % až 12,55 % a největšího procentního podílu dosáhly v roce 2012. Výsledky 

hospodaření minulých let dosáhly největšího podílu (15,94 %) v roce 2015. Výsledek 

hospodaření běžného období se pohyboval v rozmezí 4,24–9,22 %. Zkoumaná 

společnost má v rámci rozvahy nulové rezervy. 

Tabulka 9: Vertikální analýza pasiv  

Rok 
2011 2012 2013 2014 2015 

% 
Pasiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 36,20 58,87 39,96 45,80 51,52 
Základní kapitál 30,84 37,07 21,97 20,11 18,99 
Kapitálové fondy 1,19 12,55 7,43 6,81 6,43 
Výsledek hospodaření minulých 
let 

-2,41 1,32 3,29 7,66 15,94 

Výsledek hospodaření běžného 
účetního období 

4,70 4,24 5,07 9,22 8,27 

Cizí zdroje 63,69 39,43 59,30 53,77 48,04 
Dlouhodobé závazky 23,40 20,42 7,17 8,80 7,43 
Krátkodobé závazky 10,43 4,41 6,59 4,25 5,51 
Bankovní úvěry a výpomoci 29,86 14,61 45,54 40,73 35,10 
Časové rozlišení 0,11 1,69 0,74 0,42 0,44 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Horizontální analýza VZZ 

Na grafu č. 12 je zobrazen vývoj celkových výnosů a nákladů během analyzovaného 

období. Mírný pokles obou sledovaných položek nastal pouze v roce 2012. 

V následujících třech letech je zaznamenán nárůst celkových výnosů, v průměru  

o 16,11 %. Celkové náklady se v posledních třech letech průměrně zvýšily o 14,84 %. 

Z grafu je patrné, že nákladová křivka kopíruje křivku výnosů.  Celkové náklady ale 

rostou v průměru pomaleji než celkové výnosy. 
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Graf 12: Vývoj výnosů a nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Největší podíl na výnosech zkoumané společnosti má položka výkony, resp. tržby za 

prodej vlastních výrobků a služeb. Jak lze vidět z tabulky č. 10, tak tato položka 

vykazuje neustálý růst, vyjma roku 2012, kde došlo k nepatrnému snížení o 1 %  

(-282 tis. Kč). K výraznému meziročnímu nárůstu došlo především v roce 2013, kde 

výkony vzrostly o 12 055 tis. Kč (26 %). Další rok se výkony zvýšily o 7 %  

(-4 315 tis. Kč) a v roce 2014 o dalších 20 % (12 776 tis. Kč). Podobný trend, jako 

výnosová položka výkony, byl zaznamenán u nákladové položky výkonová spotřeba, 

která tvoří nejvýznamnější nákladovou položku analyzované společnosti. V roce 2012 

došlo k jejímu mírnému snížení o 7 %, tj. -2 055 tis. Kč a následně byl zaznamenán její 

nárůst o 8  832 tis. Kč, tj. 32 %.  

Zvýšenou pozornost si zaslouží položka přidaná hodnota, která vykazuje průměrný 

meziroční nárůst ve výši 16 %. Společnost GDP KORAL, s. r. o. měla průměrný 

meziroční nárůst vyšší o 4 % než odvětví výroby plastových a pryžových výrobků, kde 

byl průměrný meziroční nárůst vykalkulován pouze ve výši 12 %. Ve sledovaném 

podniku byl největší meziroční nárůst v posledním analyzovaném roce, kdy se přidaná 

hodnota zvýšila o 22 % (5 675 tis. Kč). 

Osobní náklady jsou determinovány především změnou ve mzdových nákladech. 

Osobní náklady lze porovnat například s přidanou hodnotou. Z tabulky je patrné, že růst 

osobních nákladů byl menší než růst přidané hodnoty, což vypovídá o dobré personální 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

2011 2012 2013 2014 2015

H
od

no
ty

 v
 ti

s.
 K

č

Rok

Vývoj výnosů a nákladů

Celkové výnosy

Celkové náklady



 

65 
 

politice. Co se týče srovnání s odvětvím, tak osobní náklady zkoumané společnosti 

průměrně rostly rychleji (v průměru za sledované období o 11 %) než osobní náklady 

odvětví, kde byl průměrný meziroční nárůst ve výši 6 %.  

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu zaznamenaly výraznou změnu 

pouze v roce 2012, kdy se snížily o 85 % (8 498 tis. Kč). Důvodem byl prodej 

výrobního zařízení. V dalších letech měla tato položka kolísavější vývoj, nejedná se ale 

o relativně velké změny, které by výrazně ovlivňovaly celkové výnosy podniku. 

Nákladová položka zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 

kopírovala vývoj výnosové položky, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

vyjma roku 2015, kdy došlo k jejímu snížení o 36 % (-932 tis. Kč). Ostatní provozní 

náklady a výnosy tvoří v rámci sledovaného podniku nepatrnou část nákladů, tj. okolo 

1 %, a výnosů, tj. v rozmezí 1–3 %.  

Provozní výsledek hospodaření vykazoval v rámci sledovaného období neustálý růst, 

což lze považovat za pozitivní jev. V prvním analyzovaném roce dosahoval výše  

2 759 tis. Kč a v roce 2016 nabyl hodnoty 9 372 tis. Kč, tzn. během sledovaného období 

se zvýšil téměř o 240 %. Nejvýraznější nárůst byl zaznamenán v roce 2014, kdy se 

zvýšil o 4 420 tis. Kč (105 %).  
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Tabulka 10: Horizontální analýza VZZ  

Rok 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Výkony -282 -1 12 055 26 4 315 7 12776 20 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb -1 482 -3 12 126 26 1 024 2 14 372 24 
Výkonová spotřeba -2 055 -7 8 832 32 780 2 7 101 19 

Přidaná hodnota 1 773 10 3 223 17 3 535 16 5 675 22 

Osobní náklady 1 643 15 1 295 10 716 5 1 765 12 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu -8 498 -85 -881 -57 407 61 691 64 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu -8 613 -87 -657 -49 1 929 286 -932 -36 

Ostatní provozní výnosy 89 14 4 1 1 465 198 -2 204 -100 

Ostatní provozní náklady -405 -63 84 36 -54 -17 372 140 

Provozní výsledek hospodaření 307 11 1 156 38 4 420 105 733 8 

Výnosové úroky 32 100 -31 -97 -1 -100 0 0 

Nákladové úroky 313 63 -266 -33 517 95 214 20 

Ostatní finanční výnosy 25 4 158 24 -534 -66 -277 -100 

Ostatní finanční náklady 344 67 -276 -32 -202 -35 352 93 

Finanční výsledek hospodaření -600 158 669 -68 -850 273 -655 56 
Daň z příjmů za běžnou činnost 276 294 77 21 156 35 420 70 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -569 -25 1 748 102 3 414 99 -342 -5 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Výnosové úroky nabývaly kladné hodnoty pouze v roce 2012 a 2013, kdy celkově byly 

ve výši 32 tis. Kč. Na rozdíl od toho, nákladové úroky dosahovaly poměrně vysokých 

hodnot. Nákladové úroky zkoumané společnosti mají tendenci růst, v roce 2014 

zaznamenaly nejvyšší nárůst, tj. o 95 % (517 tis. Kč). Důvodem je, již výše zmíněné, 

čerpání dlouhodobého bankovního úvěru. Finanční výsledek hospodaření  

se pohyboval pouze v záporných hodnotách. K největšímu propadu došlo v roce 2014, 

kdy se zkoumaná účetní položka snížila o 273 %, tj. o -850 tis. Kč. Absolutně 

nejhoršího finančního výsledku hospodaření ale bylo dosaženo v roce 2015, kdy nabyl 

výše -1 816 tis. Kč. Za záporný finanční výsledek hospodaření mohou vysoké 

nákladové úroky, které jsou spojeny se zvýšením objemu bankovních úvěrů, které se 

výrazně navýšily v roce 2013.  

Nutno ještě zmínit daň z příjmů, která má rostoucí tendenci. Nejvýraznějšího zvýšení 

bylo dosaženo v roce 2012, kdy se daňová povinnost zvýšila o 294 %, tj. o 276 tis. Kč. 

Ve sledovaném období zkoumaná společnost nezaznamenala žádný mimořádný 

výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření za běžnou činnost je totožný  

s výsledkem hospodaření za účetní období. Jak je patrné z tabulky výše má spíše 

rostoucí tendenci, vyjma roku 2012 a 2015. V roce 2012 byl zaznamenán pokles ve výši 

25 %, tj. o -569 tis. Kč. Pokles v roce 2015 zapříčinila vysoká záporná hodnota 

finančního výsledku hospodaření, která snižuje hodnotu provozního výsledku 

hospodaření, který jinak vykazuje meziroční růst. 

Vertikální analýza VZZ 

Následující vertikální analýza je provedena prostřednictvím procentuálního vyjádření 

vybraných nákladových položek ke zvolené základně, tj. výnosové položce výkony. Jak 

je vidět z grafu č. 13, tak se jedná o dominantní položku celkových výnosů a z toho 

důvodu byla zvolena jako základna. Položka výkony, vyjma roku 2011, tvoří více než 

90 % celkových výnosů.  



 

Graf 

V následující tabulce jsou uvedeny procentní podíly vybraných nákladových položek 

k zvolené základně, tj. položky výkony.

Tabulka 11: Vertikální analýza nákladů

Rok 

Výkony 

Výkonová spotřeba 
Osobní náklady 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu
Ostatní provozní náklady 
Nákladové úroky 
Ostatní finanční náklady 
Daň z příjmů za běžnou činnost

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak dokazuje tabulka č. 11

nákladové struktury. Za sledované období s

nejvyšší hodnota byla dosažena v

náklady, které se v průměru pohybují okolo 24 %, přičemž nejvyššího podílu dosáhly 

v roce 2012. Položka zůstatková cena prodaného majetku
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Graf 13: Struktura výnosů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

následující tabulce jsou uvedeny procentní podíly vybraných nákladových položek 

k zvolené základně, tj. položky výkony. 

: Vertikální analýza nákladů  

2011 2012 2013 2014

% 
100,00 100,00 100,00 100

62,8 58,79 61,75 58,77
23,72 27,37 23,97 23,47

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

21,08 2,84 1,14 4,11

 1,36 0,50 0,54 0,42
1,05 1,72 0,92 1,67
1,09 1,83 0,99 

příjmů za běžnou činnost 0,20 0,79 0,76 0,95

11, tak výkonová spotřeba tvoří největší položku v

nákladové struktury. Za sledované období se pohybovala v rozmezí 58,24

byla dosažena v roce 2011. Druhou významnou položkou jsou 

průměru pohybují okolo 24 %, přičemž nejvyššího podílu dosáhly 

zůstatková cena prodaného majetku zaznamenala vysoký podíl 

2012 2013 2014 2015

Rok

Struktura výnosů
Ostatní finanční výnosy

Výnosové úroky

Ostatní provozní výnosy

Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a 
materiálu

Výkony

 

následující tabulce jsou uvedeny procentní podíly vybraných nákladových položek  

2014 2015 

100,00 100,00 

58,77 58,24 
23,47 21,84 

4,11 2,20 

0,42 0,84 
1,67 1,67 

0,6 0,96 
0,95 1,35 

tvoří největší položku v rámci 

rozmezí 58,24–62,80 %, 

roce 2011. Druhou významnou položkou jsou osobní 

průměru pohybují okolo 24 %, přičemž nejvyššího podílu dosáhly 

zaznamenala vysoký podíl 

Ostatní finanční výnosy

Ostatní provozní výnosy

dlouhodobého majetku a 



 

pouze v roce 2011, kdy byla

Podíly ostatních nákladových

pohybovaly v rozmezí 0,42

Graf 14

3.3.2   Analýza rozdílových ukazatelů

V následujícím textu jsou vypočteny rozdílové ukazatelé, a to konkrétně ukazatele 

fondu finančních prostředků a ukazatelé zisku na různých úrovních. 

Ukazatele fondu finanční prostředků

V následujícím textu jsou rozebrány ukazatele 

zjišťují, jak je zkoumaná společnost likvidní. Nejpoužívanějším ukazatelem fondu 

finančních prostředků je čistý pracovní kapitál, který bude pro lepší přehlednost 

znázorněn graficky. 
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roce 2011, kdy byla ve výši 21,08 %. Následně vykazovala podíl okolo 3 %. 

Podíly ostatních nákladových položek ke zvolené základně se ve sledovaném obdob

rozmezí 0,42–1,83 %. 

14: Struktura nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

a rozdílových ukazatelů 

následujícím textu jsou vypočteny rozdílové ukazatelé, a to konkrétně ukazatele 

fondu finančních prostředků a ukazatelé zisku na různých úrovních.  

Ukazatele fondu finanční prostředků 

následujícím textu jsou rozebrány ukazatele fondu finančních prostředků, které 
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Tabulka 12: Ukazatele fondů finančních prostředků  

Rok 
2011 2012 2013 2014 2015 

tis. Kč 
Čistý pracovní kapitál 16 618 19 704 23 658 22 749 29 194 
Čistý peněžně pohledávkový fond 6 934 9 487 14 244 9 259 14 301 
Čistý peněžní majetek -3 476 3 957 -4 254 -6 606 -3 441 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel čistého pracovního kapitálu poskytuje informaci o tom, kolik finančních 

prostředků společnosti zůstane, jestliže najednou uhradí všechny krátkodobé závazky. 

Z hlediska finanční stability podniku je vhodné, aby byla hodnota čistého pracovního 

kapitálu kladná. Z tabulky níže je patrná spíše konzervativní finanční strategie, nebo 

čistý pracovní kapitál dosahuje, po celé sledované období, vysokých kladných hodnot  

a je vykazována tendence růstu. V roce 2011 byl ve výši 16 618 tis. Kč a v roce 2015 

dosáhl hodnoty 29 194 tis. Kč, tj. nárůst o 75,68 %. Příliš vysoká hodnota tohoto 

ukazatele ale může naznačovat, že podnik nehospodaří efektivně se svými finančními 

prostředky. Podrobný rozbor položek, které vstupují do ukazatele čistého pracovního 

kapitálu,  

a jejich vývoj v čase je proveden v kapitole Horizontální analýza rozvahy. 

 

Graf 15: Čistý pracovní kapitál (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ukazatel čistý peněžně pohledávkový fond se opět pohybuje v kladných hodnotách. 
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výši 6 934 tis. Kč. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2015, kdy společnost měla  

k úhradě závazků 14 301 tis. Kč. Důvodem tohoto růstu bylo zvyšování krátkodobých 

pohledávek a spíše stagnace položky krátkodobých závazků a krátkodobého bankovního 

úvěru. 

Čistý peněžní majetek jsou finanční prostředky, které společnost může využít 

k okamžitému splacení závazků. Po bližší analýze bylo zjištěno, že zkoumaná 

společnost váže značné množství finančních prostředků ve formě krátkodobých 

pohledávek. Po odečtení této položky, tj. krátkodobé pohledávky, se hodnoty tohoto 

ukazatele začaly pohybovat v záporných hodnotách, vyjma roku 2012. Řešením tohoto 

problému může být například kratší doba splatnosti pohledávek, která je dle ukazatele 

doby obratu pohledávek velmi vysoká. 

Ukazatele zisků na různých úrovních 

Údaje o výsledku hospodaření patří mezi nejdůležitější údaje účetních výkazů. 

Výsledky hospodaření po celé sledované období dosahují kladných hodnot. V tabulce  

č. 13 jsou vykalkulovány zisky na různých úrovních, které jsou následně využity při 

dalších analýzách. 

Tabulka 13: Ukazatele zisku na různých úrovních  

Rok 
2011 2012 2013 2014 2015 

tis. Kč 
EAT 2 285 1 716 3 464 6 878 6 536 
EBT 2 379 2 086 3 911 7 481 7 559 
EBIT 2 874 2 894 4 453 8 540 8 832 
EBDIT 6 545 6 989 9 014 13 045 15 163 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění (dále EAT) byl přejat z výkazů 

zisku a ztráty.  Největší pokles, tj. o 569 tis. Kč, byl zaznamenán v roce 2012. Důvodem 

zmíněného poklesu byl vysoký záporný finanční výsledek hospodaření, který 

zapříčinily nákladové úroky. Největší meziroční nárůst byl v roce 2014, kdy se EAT 

zvýšil o 3 414 tis. Kč, zkoumaná společnost v této době vykazovala nárůst provozního 

výsledku hospodaření, a to především díky položce ostatní provozní výnosy. Tato 

položka zahrnuje například přebytky zjištěné při inventarizaci. Výsledek hospodaření 

před zdaněním (EBT) byl vypočten tak, že k hodnotě EAT byla připočtena daň 
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z příjmu. Z tabulky je zřejmý, že EBT má stejný kolísavý vývoj jako EAT. Výsledek 

hospodaření před úroky a zdaněním (dále EBIT) je ovlivněn nákladovými úroky, 

které se ve sledovaném období výrazně zvyšovaly, což zapříčinilo, že EBIT ve 

sledovaném období nepřetržitě rostl. Výsledky hospodaření před úroky, odpisy  

a zdaněním, nebo také EBDIT, nabývají dosažených hodnot kvůli odpisům. Ty se  

v analyzované společnosti postupně zvyšovaly, během zkoumaného období vzrostly 

z původních 3 671 tis. Kč na 6 331 tis. Kč. 

3.3.3   Analýza poměrových ukazatelů 

V této části diplomové práce je provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů. 

Následně jsou vybrané výsledky porovnány s oborovými normami, které byly 

vypočteny na základě dat zveřejněných Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zkoumaná 

společnost patří podle klasifikace CZ-NACE do zpracovatelského průmyslu (tj. sekce 

C), konkrétně do Výroby pryžových a plastových výrobků (oddíl 22). Přehled analýzy 

poměrových ukazatelů oboru Plastových a pryžových výrobků je uveden v příloze 3. 

Ukazatele rentability 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny hodnoty vybraných ukazatelů rentability, které lze zařadit 

mezi základní indikátory finančního zdraví podniku. Pro přehlednost jsou dosažené 

výsledky znázorněny také graficky. 

Tabulka 14: Ukazatele rentability  

Rok 
2011 2012 2013 2014 2015 

% 
Rentabilita celkového kapitálu 5,91 7,15 6,52 11,45 11,18 
Rentabilita vlastního kapitálu 13,51 8,76 14,33 21,89 18,57 
Rentabilita dlouhodobě 
investovaného kapitálu 

6,60 7,62 7,04 12,82 12,12 

Rentabilita tržeb 6,09 6,17 7,55 13,50 11,62 
Rentabilita nákladů 93,91 93,83 92,45 86,50 88,38 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z pohledu managementu společnosti je důležitý především ukazatel rentability 

celkového kapitálu (ROA), který poměřuje zisk s celkovými aktivy. Manažeři totiž 

posuzují výkonnost veškerého vloženého kapitálu bez ohledu na jeho původ.  Nejvyšší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2014 (11,45 %), důvodem byl především velký nárůst 

hospodářského výsledku před zdaněním a úroky (dále EBIT). Naopak, nejnižší hodnota 
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byla naměřena v roce 2011, kdy EBIT dosahoval nejnižšího hodnoty ve sledovaném 

období. Co se týče porovnání s oborovým průměrem, tak zkoumaná společnost po celé 

sledované období dosahovala nižší rentability celkového kapitálu než oborový průměr, 

který se v letech 2011–2015 pohyboval v rozmezí 11,84–22,39 %. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je stěžejním ukazatelem pro vlastníky, neboť 

ukazuje, jak je zhodnocen jejich vklad. Ukazatel u analyzovaného podniku ve 

sledovaném období, vyjma roku 2012, dosahoval dvouciferných hodnot. Nejvyšší 

hodnota byla zaznamenána opět v roce 2014, kdy dosahovala výše 21,89 %. Tento 

ukazatel by měl dosahovat minimálně výše bezrizikové úrokové sazby.  Ke srovnání je 

použita úroková míra 10letých státních dluhopisů. Tato sazba dle mfcr.cz (2016) klesala 

ve sledovaném období z 3,71 % p. a. (2011) na 0,57 % p. a. (2015). Jak je patrné 

z tabulky č. 14, tak rentabilita vlastního kapitálu je výrazně vyšší než bezriziková 

úroková sazba, což je pozitivní. V porovnání s oborovým průměrem, který se pohyboval 

ve výši 25,38–33,45 %, jsou hodnoty sledovaného podniku nižší. 

Dalším sledovaným ukazatelem je rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu 

(ROCE), která v posledních dvou letech dosahovala výrazně vyšších hodnot  

(okolo 12 %) než v předchozím období. Tento ukazatel je důležitý především pro 

věřitele, resp. banky. Odvětvový průměr se ve sledovaném období pohyboval  

v rozmezí 22,51–30,78 %.  

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje, kolik čistého zisku bylo vyprodukováno z jedné 

koruny tržeb. V případě zkoumaného podniku bylo dosaženo nejvyšší hodnoty v roce 

2014, kdy na 1 Kč tržeb připadalo 13,50 % zisku. Průměrná hodnota za sledované 

období byla 8,98 %. V rámci odvětví je zaznamenána nejnižší hodnota v roce 2011 

(9,81 %) a nejvyšší v roce 2015 (14,59 %). Doplňkovým ukazatelem je rentabilita 

nákladů (ROC), která má ve sledovaném období klesající tendenci, přesto je ale mírně 

vyšší než v analyzovaném odvětví. 
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Graf 16: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí 

Z grafu výše je patrné, že výsledné hodnoty všech vybraných ukazatelů rentability 

vykazují spíše rostoucí tendence. Největší nárůst byl zaznamenán u rentability 

dlouhodobého investovaného kapitálu, který vzrostl o 5,52 %. Nejmenší kladná změna 

byla zaznamenána u rentability tržeb, ta se zvýšila o 4,90 %. Přestože ukazatele 

rentability v období 2011–2015 rostly, tak výsledné hodnoty nedosahují odvětvových 

norem.  

Ukazatele zadluženosti 

Vývoj ukazatelů zadluženosti je zobrazen v tabulce č. 15. Pro přehlednost jsou vybrané 

ukazatele, konkrétně věřitelské riziko, koeficient financování a ukazatel úrokového 

krytí, znázorněny graficky. 

Tabulka 15: Ukazatele zadluženosti  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Věřitelské riziko (%) 63,8 41,13 60,04 54,2 48,48 
Koeficient samofinancování (%) 36,20 58,87 39,96 45,8 51,52 
Finanční páka (krát) 2,76 1,70 2,50 2,18 2,76 
Ziskový účinek FP 2,29 1,22 2,20 1,91 1,66 
Podíl cizího a vlastního kapitálu 1,76 0,67 1,48 1,17 0,93 
Doba splácení dluhu (let) 3,9 2,19 3,65 3,13 5,11 
Úrokové krytí (krát) 5,8 3,58 8,22 8,06 6,94 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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než 1 jsou po celé sledované období, vyjma roku 2012, což znamená, že vlastní kapitál 

společnosti stačí k úhradě veškerých jejich dluhů. Doba splácení dluhu se ve 

sledovaném období pohybuje v rozmezí 2–5 let, což je považováno za příznivé.  

Ukazatel úrokového krytí říká, kolikrát zisk, v tomto případě EBIT, převyšuje úroky. 

Z grafu níže je patrný kolísavý trend. Výkyv v roce 2012 byl způsoben výrazným 

nárůstem nákladových úroků (o 63 %). V dalších letech se k nárůstu nákladových úroků 

přidal růst zisku, EBIT, který byl silnější, tudíž se hodnoty úrokového krytí zvyšovaly. 

Výsledné hodnoty se pohybovaly, vyjma roku 2012, nad doporučenou hodnotou, což je 

pozitivní jev. V roce 2013 převyšoval zisk nákladové úroky 8,22 krát a jedná se  

o nejvyšší naměřenou hodnotu. 

 

Graf 18: Ukazatel úrokového krytí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí 
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vlastního kapitálu, vyjma roku 2012. Úrokové krytí dosahuje uspokojivých hodnot, opět 

vyjma roku 2012. Na základě výpočtu těchto ukazatelů lze konstatovat, že zkoumaná 

společnost používá ke svému financování vhodný poměr cizích a vlastních zdrojů. 

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky a rovněž patří ke 

stěžejním ukazatelům finanční analýzy. V tabulce č. 16 je zachycen jejich vývoj 

v období 2011–2015. Výsledné hodnoty jsou porovnávány s oborovými normami pro 

dané období a s obecně doporučovanými hodnotami. 

Tabulka 16:Ukazatele likvidity  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Běžná likvidita 2,21 6,74 2,03 1,86 2,87 
Pohotová likvidita 2,33 4,81 3,77 2,09 3,24 
Okamžitá likvidita 0,32 2,60 0,15 0,30 0,43 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatel běžné likvidity říká, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky. 

Výrazný výkyv hodnoty byl zaznamenán pouze v roce 2012, kdy hodnota nabyla výše 

6,74. Důvodem tohoto výkyvu bylo výrazné snížení krátkodobých závazků, konkrétně 

závazků z obchodního styku, a zvýšení položky účty v bance. V ostatních letech se 

hodnoty pohybují v rozmezí 1,86–2,87. Obecně doporučované hodnoty jsou v rozmezí 

1,5 až 2,5. Vykalkulované hodnoty tedy jsou v požadovaném intervalu. V porovnání 

s oborovým průměrem, který je v intervalu 1,06–1,69, jsou hodnoty analyzované 

společnosti vyšší. 

Pohotová likvidita má kolísavější vývoj. Nejnižší hodnota byla naměřena v roce 2014 

(2,09). Naopak, nejvyšší hodnoty podnik dosáhl v roce 2012 (4,81). Obecně 

doporučované hodnoty jsou v intervalu 0,5–1,5. Hodnoty pohotové likvidity dosahují 

výrazně vyšších hodnot také oproti oborovému průměru, který ve sledovaném období 

byl v intervalu 1,68–2,15. Důvodem je vysoká hodnota pohledávek, která je podrobněji 

analyzována v kapitole Ukazatele aktivity. 

Jako poslední, a také nejpřísnější, ukazatel byl vykalkulován ukazatel okamžité 

likvidity. Jak je z tabulky níže patrné, tak i tento ukazatel vychází v kladných 

hodnotách a, vyjma roku 2012, kolísá v intervalu 0,15–0,43.  V roce 2012 nabyla 
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položka účty v bance absolutně nejvyšší hodnoty za sledované období a hodnota 

okamžité likvidity dosahovala extrémní hodnoty 2,60. Nejnižší hodnota, tj. 0,15, nastala 

v roce 2013 a důvodem bylo výrazné snížení krátkodobého finančního majetku, 

konkrétně účtu v bance. Obecně by se měla hodnota pohybovat v rozmezí 0,2–0,5. 

Oborový průměr se pohybuje v intervalu 0,59–1,14. Hodnoty toho ukazatele jsou 

podobné jako obecně doporučované hodnoty, oborový průměr dosahuje mírně vyšších 

hodnot. 

 
Graf 19: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shrnutí 

Ukazatele likvidity zkoumané společnosti byly porovnány s obecně doporučovanými 
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vhodné, aby analyzovaný podnik snížil objem pohledávek, neboť pohledávky jsou 

aktiva, která mají nízký nebo nulový úrok. Okamžitá likvidita dosahuje nižších hodnot 

než odborový průměr.  

Ukazatelé aktivity 
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výsledné hodnoty vybraných ukazatelů aktivity, které jsou následně srovnávány 

s oborovými normami. 

Tabulka 17: Ukazatele aktivity 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Doba obratu aktiv (dní) 371,24 310,72 417,09 424,55 374,06 
Rychlost obratu aktiv (krát) 0,97 1,16 0,86 0,85 0,96 
Doba obratu dlouhodobého majetku 205,3 140,48 242,02 249,6 206,59 
Rychlost obratu dlouhodobého 
majetku 

1,75 2,56 1,49 1,44 1,74 

Dobra obratu zásob (dní) 73,91 78,45 57,5 76,77 70,52 
Rychlost obratu zásob (krát) 4,87 4,59 6,26 4,69 5,11 
Doba obratu pohledávek (dní) 78,63 41,73 110,64 87,22 81,52 
Rychlost obratu pohledávek (krát) 4,58 8,63 3,25 4,13 4,42 
Doba obratu závazků (dní) 39,11 18,95 30,57 45,48 29,1 
Rychlost obratu závazků (krát) 9,2 19 11,78 7,92 12,37 
Obchodní deficit (dny) 39,52 22,78 80,06 41,74 52,41 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Doba obratu celkových aktiv vyjadřuje dobu, za kterou podnik může obnovit celková 

aktiva z tržeb. Z tabulky je patrné, že sledovaný podnik dosahuje mírně vyšších hodnot 

než je oborový průměr (276,03–343,60). V analyzovaném podniku se v průměru za 

sledované období „otočí“ veškerá aktiva za 380 dní.  Rychlost obratu celkových aktiv 

má kolísavý vývoj v rozmezí 0,86–1,16. Oborový průměr byl vykalkulován v intervalu 

1,05–1,30. Bližší rozbor jednotlivých položek aktiv je proveden níže. 

Doba obratu dlouhodobého majetku je v průměru 209 dní. V odvětví plastových  

a pryžových výrobků byla zjištěna průměrná hodnota za sledované období ve výši 

186,42 dní. Rychlost obratu je v průměru za sledované období, v  podniku (1,80) je 

mírně nižší než v odvětví (1,94). Při porovnávání tohoto ukazatele je nutné zohlednit 

financování stálých aktiv. Analyzovaný podnik veškerá aktiva vlastní, zatímco některé 

podniky pořizují dlouhodobá aktiva na leasing. Analyzovaný podnik navíc zvažuje 

odprodej tvarovací linky, kterou plně nevyužívá. Tímto prodejem by došlo k výraznému 

snížení doby obratu dlouhodobého majetku. Další ukazatel aktivity zjišťuje, jak podnik 

hospodaří se svými zásobami. Nejdelší doba obratu zásob byla v roce 2012, kdy trvalo 

téměř 79 dní, než byly zásoby v podniku spotřebovány. Nejmenší hodnoty tento 

ukazatel nabyl v roce 2013, kdy peněžní prostředky byly ve formě zásob vázány pouze 
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58 dní. Tento ukazatel je vhodné srovnávat především s oborovým průměrem, který se 

pohybuje v rozmezí 31–33 dní. Zkoumaná společnost váže ve formě zásob značné 

finanční prostředky oproti zkoumanému odvětví. Důvodem je skutečnost, že 

analyzovaný podnik často využívá různých slev, jako jsou skonta, množstevní slevy 

nebo slevy při okamžitém odběru zboží. Analyzovaný podnik i přes tuto skutečnost 

dokáže hradit včas své závazky, a proto není tato situace hodnocena negativně. Také 

v případě rychlosti obratu zásob se analyzovaná společnost pohybuje pod oborovým 

průměrem, kde bylo vykalkulováno, že průměrná rychlost obratu zásob je  

10,69–11,61 krát za rok. Nejvyšší rychlost obratu zásob byla naměřena v roce 2013, kdy 

ve zkoumaném podniku bylo možné uhradit zásoby z dosažených tržeb 6,26 krát. 

Nejpomalejší obrat zásoby nastal v roce 2012 (4,59 krát). 

Z tabulky výše je patrné, že doba obratu pohledávek nabývá poměrně vysokých 

hodnot. Hodnota z roku 2012 říká, že zkoumaný podnik čekal v průměru na platby od 

svých odběratelů 42 dní. V roce 2013 se hodnota zvýšila na 111 dní, jelikož se výrazně 

navýšily krátkodobé pohledávky. V dalším období se hodnoty pohybovaly v rozmezí 

81–87 dnů. Může za to především narůstající spolupráce se společnostmi, kterým je 

poskytován obchodní úvěr na 90 dní. Průměrná doba inkasa pohledávek u podniků, 

které působí ve stejném odvětví, byla ve sledovaném období v rozmezí 55–71 dnů. 

Zkoumaná společnost poskytuje delší bezplatné obchodní úvěry svým partnerům než 

ostatní podniky v odvětví. Rychlost obratu pohledávek měla kolísavý vývoj. V roce 

2012 pohledávky ukončily svůj koloběh a přinesly peněžní prostředky téměř 9 krát,  

o rok později pouze 3krát a v dalších letech 4 krát. V odvětví se pohledávky promění na 

peněžní prostředky v průměru 6 krát. Ideální je tento ukazatel zvyšovat. 

Doba obratu závazků nabývá naopak nízkých hodnot, což vypovídá o tom, že 

zkoumaná společnost má dobrou platební morálku. Ve sledovaném období hradila své 

závazky v rozmezí 19–46 dnů. Ostatní podniky v odvětví hradily své závazky mezi  

58–66 dny. Krátká doba obratu závazků znamená, že zkoumaná společnost nevyužívá 

bezplatný obchodní úvěr od svých dodavatelů. Postupem času má v plánu přejít na 

platby předem se skontem. Rychlost obratu závazků je vysoká. Závazky zkoumané 

společnosti se obrátily nejvícekrát v roce 2012, a to 19 krát. Nejnižší obratovost byla 

v roce 2014 (8 krát). Obecně platí, že doba obratu závazků by měla být vyšší než doba 
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obratu pohledávek. Pokud není tato podmínka dodržena, tak podnik přichází 
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Výše obchodního deficitu udává počet dnů, které je potřeba profinancovat, 
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Ukazatel obchodního deficitu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.4   Analýza soustav ukazatelů 

V rámci této kapitoly jsou provedeny souhrnné analýzy, mezi které patří Index IN05  

a Tafflerův model, Kralickův quicktest a DuPontův rozklad. Na základě těchto analýz je 

vyhodnoceno finanční zdraví podniku.  

Z bankrotních modelů byl pro hodnocení finančního zdraví podnik zvolen Index IN05, 

který je dlouhodobě považován za nejvhodnější k posouzení finanční situace podniků 

fungujících v českém prostředí.  Z vypočtených hodnot je patrné, že zkoumaný podnik 

se pohyboval v prostředním intervalu, tj. 0,9–1,6. To znamená, že analyzovaný podnik 

se 70% pravděpodobností bude tvořit hodnotu a je 50% procentní šance, že zkrachuje. 

Ve sledovaném období je ale patrná tendence růstu této hodnoty, v roce 2011 byla ve 

výši 1,07 a v roce 2015 dosahovala výše 1,45.  

Tabulka 18: Index IN05  

 Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
X1 0,20 0,33 0,22 0,24 0,27 
X2 0,23 0,14 0,33 0,32 0,28 
X3 0,23 0,28 0,26 0,45 0,44 
X4 0,20 0,24 0,18 0,18 0,20 
X5 0,20 0,61 0,18 0,17 0,26 
IN05 1,07 1,61 1,17 1,36 1,45 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tafflerův model určuje pravděpodobnost bankrotu zkoumané společnosti.  

Ve sledovaném období vychází hodnoty Tafflerova indexu vysoko nad kritickým 

intervalem. Zkoumaný podnik je finančně stabilní a je nízká pravděpodobnost bankrotu. 

Tabulka 19: Tafflerův model  

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
X1 0,30 0,86 0,52 1,43 1,08 
X2 0,09 0,18 0,09 0,10 0,12 
X3 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
X4 0,10 0,11 0,09 0,08 0,09 
Tafflerův index 0,51 1,16 0,71 1,61 1,29 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kralickův quicktest je jednou z variant rychlého testu, který hodnotí finanční stabilitu 

a rentabilitu podniku. Hodnoty analyzovaného podniku se v některých letech pohybují 

v tzv. šedé zóně (1–3). Poslední dva roky výsledky směřují nad kritický bod (3). 
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Analyzovaný podnik nemá závažnější problémy. Nelze ale říci, že se jedná o velmi 

dobrý podnik.  

Tabulka 20: Kralickův quicktest  

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
R1 4 4 4 4 4 
R2 1 4 4 3 3 
R3 1 1 1 2 2 
R4 1 4 0 4 4 
Finanční stabilita 2,5 4 4 3,5 3,5 
Výnosová situace 1 2,5 0,5 3 3 
Celková situace 1,75 3,25 2,25 3,25 3,25 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jako poslední je proveden pyramidový rozklad ROE na základě DuPontových rovnic. 

Ekonomický proces je vyznačován složitými vnitřními vztahy. DuPontův rozklad 

identifikuje logické a ekonomické vazby mezi ukazateli. Zásahy do toho procesu 

vyvolávají totiž nejen požadované efekty, ale mají také řadu dalších důsledků, které je 

vhodné znát. Jak je patrné z grafu níže, tak pyramidová soustava ukazatelů rozkládá 

ukazatele ROE do dalších ukazatelů pomocí multiplikačních vazeb, tedy násobení  

a dělení. Z analýzy je možné zjistit, jaký vliv mají jednotlivé ukazatele na změnu 

rentability vlastního kapitálu. K zjištění vlivu ukazatelů je použita logaritmická metoda, 

neboť všechny výsledné indexy nabývají kladných hodnot. Navíc, tato metoda je řazena 

mezi jednu z nejpřesnějších. 

Z grafu výše je patrné, že rozklad rentability vlastního kapitálu je rozčleněn na čtyři 

hlavní částí, a to rentabilitu aktiv, finanční páku, úrokové a daňové břemeno. Rentabilita 

aktiv je pak dále dělena na rentabilitu tržeb, která je vypočtena na základě údajů  

o tržbách a EBIT, a obrat aktiv, který je dán výši aktiv a tržeb. 
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Obrázek 4: Pyramidový rozklad ROE (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Ukazatel ROE měl ve sledovaném období kolísavý vývoj. Meziroční poklesy byly 

zaznamenány v roce 2012 a 2015. Růst rentability vlastního kapitálu nastal ve 

zbývajících letech, konkrétně v roce 2013 došlo k navýšení o 5,49 % a v roce 2014  

o 7,44 %.  

V roce 2012 měla na pokles ROE vliv zejména finanční páka (-0,05). V následujícím 

roce došlo k zvýšení finanční páky z 1,67 na 2,50, což zapříčinilo také zvýšení 

rentability vlastního kapitálu (0,04). V roce 2014 bylo zjištěno zvýšení ziskovosti 

vlastního kapitálu (o 7,44 %), které bylo způsobeno především zvýšením rentability 

aktiv (0,09). Ukazatel ROA byl ovlivněn nárůstem rentability tržeb (ROS), která se 

zvýšila o 5,9 %. Příčinou zvýšení ukazatele ROS byla především výrazná změna 

položky zisku před úroky a zdaněním, která se zvýšila o 4 087 tis. Kč. U poklesu 

ukazatele ROE v roce 2015 byl zjištěn záporný vliv u všech čtyř ukazatelů, přičemž 

největší vliv byl zaznamenán u finanční páky (-0,02).  

Z výše uvedené analýzy je patrné, že ziskovost vlastního kapitálu daného podniku 

ovlivňuje především ukazatel finanční páky. Při jeho zvýšením, tedy zvýšení podílu 

cizích zdrojů k celkovým zdrojům, zkoumaná společnost dosahovala vyšší ziskovosti 

vlastního kapitálu. Je třeba ale také uvědomit si, že zvyšování podílu cizích zdrojů na 

financování činnosti podniku má pozitivní vliv pouze tak dlouho, dokud podnik dokáže 

zhodnotit každou další korunu více než je úroková sazba dluhu.  
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3.3.5   Shrnutí 

Celková bilanční suma zkoumaného podniku se mezi roky 2011 až 2015 zvýšila  

o 62 %. Na straně aktiv došlo k nárůstu dlouhodobého majetku, konkrétně pozemků  

a staveb. Výraznější investice do movitých věcí nebyly zjištěny. Analyzovaný podnik 

má dostatek výrobních prostor, které plně nevyužívá. Oběžná aktiva se také mírně 

zvyšovala, konkrétně se jednalo o zásoby a krátkodobé pohledávky. Z pohledu pasiv 

byl vývoj následující. Po celé sledované období jsou výše zmíněná aktiva kryta 

přibližně z poloviny vlastním kapitálem. Vlastní kapitál byl nejvíce ovlivněn výsledky 

hospodaření, které měly spíše rostoucí charakter. Cizí zdroje měly ve sledovaném 

období kolísavý vývoj, který byl způsoben především položkou bankovní úvěry  

a výpomoci. V roce 2013 bylo zaznamenáno její zvýšení o 154 %, důvodem čerpání 

bankovního úvěru byl nákup, již výše zmíněných, pozemků a staveb. 

Výnosy podniku tvořily především výkony, resp. tržby z prodeje vlastních výrobků  

a výkonů, což souhlasí s faktem, že se jedná o výrobní podnik. Za sledované období 

došlo ke zvýšení této položky o 34 %. Spolu s výkony rostla v analyzovaném období 

také výkonová spotřeba, která patří mezi nejvýznamnější položku nákladů. Celkově se 

tato položka zvýšila ve sledovaném období o 26 %. Osobní náklady také měly rostoucí 

tendenci a mezi roky 2011–2015 se zvýšily o 11%. V odvětví byl zaznamenán nárůst 

osobních nákladů pouze o 6 %. Za zmínění také stojí položka přidaná hodnota, která 

v průměru rostla o 4 % rychleji než průměrná přidaná hodnota v odvětví. Druhou 

nejvýznamnější položku, jež tvoří výnosy analyzovaného podniku, jsou tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. Větší změna nastala pouze v roce 2012, kdy 

došlo k jejich výraznému poklesu. Důvodem byl, již zmíněný, prodej výrobního 

zařízení. V dalších letech měla tato položka kolísavý vývoj, jednalo se ale o relativně 

malé změny. Nákladová položka zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  

a materiálu korespondovala s vývojem výnosové položky, tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu. Ostatní provozní výnosy a náklady tvoří v rámci 

sledovaného podniku nepatrnou část nákladů, tj. okolo 1 %, a výnosů,  

tj. v rozmezí 1–3 %. 

Provozní výsledek hospodaření vykazoval neustálý růst, což lze považovat za pozitivní. 

Největší nárůst byl v roce 2014, kdy se zvýšil o 4 420 tis. Kč. Finanční výsledek 
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hospodaření se pohyboval pouze v záporných hodnotách. Důvodem byly vysoké 

nákladové úroky, které souvisí s výše zmíněným čerpáním bankovních úvěrů. Výsledek 

hospodaření za běžnou činnost vykazoval rostoucí tendenci, vyjma roku 2012 a 2015. 

Poklesy v roce 2012 a 2015 zapříčinila vysoká záporná hodnota finančního výsledku 

hospodaření, která snižuje hodnotu provozního výsledku hospodaření, který jinak 

vykazuje meziroční růst.  

Ukazatel čistý pracovní kapitál nabýval po celé analyzované období kladných hodnot, 

což znamená, že zkoumaná společnost má dostatek prostředků k uhrazení všech 

krátkodobých závazků.  

Ukazatele rentability dosahovaly v analyzovaném období uspokojivých hodnot. 

Všechny vybrané ukazatele vykazovaly rostoucí trend. Největší nárůst byl zaznamenán 

u rentability dlouhodobého kapitálu, který vzrostl o 5,52 %. Nejmenší narůst vykázala 

rentabilita tržeb, ta se zvýšila o 4,90 %. Přestože ukazatele rentability v období  

2011–2015 rostly, tak výsledné hodnoty nedosahovaly odvětvových norem. V rámci 

finanční analýzy byl proveden pyramidový rozklad ROE, který odhalil, že ziskovost 

vlastního kapitálu nejvíce ovlivňuje ukazatel finanční páky. Při jeho zvýšením, tedy 

zvýšení podílu cizích zdrojů k celkovým zdrojům, zkoumaná společnost dosahovala 

vyšší ziskovosti vlastního kapitálu. 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizika říká, že objem vlastního kapitálu by měl být stejný nebo 

vyšší než objem cizích zdrojů. Toto pravidlo se zkoumaný podnik snaží respektovat  

a celková zadluženost podniku se ve sledovaném období pohybuje ve výši 

41,13–63,80 %. Dále bylo zjištěno, že podnik po celé sledované období využívá 

pozitivního pákového efektu, resp. podnik využíváním cizích zdrojů zvyšuje rentabilitu 

vlastního kapitálu.  

Podnik byl podroben analýze schopnosti hradit své závazky. Opět bylo shledáno, že 

podnik v této oblasti nedosahuje žádných zásadních nedostatků. Zkoumaný podnik je 

dostatečně likvidní. V analyzovaném období výsledky likvidity kolísaly okolo obecně 

doporučených hodnot. Běžná a pohotová likvidita nabývala mírně vyšších hodnot než 

oborový průměr, z důvodu většího objemu zásob a pohledávek. 
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Jak podnik hospodaří se svými aktivy, tedy dlouhodobým a oběžným majetkem, 

zjišťovaly vybrané ukazatele aktivity. Z analýzy vyplynulo, že zkoumaný podnik by 

mohl lépe hospodařit s některými svými aktivy. Ukazatel doby obratu celkových aktiv 

je mírně nad oborovým průměrem. Důvodem je vyšší doba obratu zásob a pohledávek, 

která je zapříčiněna tím, že analyzovaný podnik využívá množstevní a jiné slevy při 

odběru zásob a nabízí delší doby splatnosti faktur vybraným odběratelům. Další 

nedostatek je skutečnost, že zkoumaná společnost hradí své závazky dříve, než inkasuje 

platby od dodavatelů, a to v průměru téměř o 50 dní. V případě zkoumaného odvětví byl 

zjištěn průměrný obchodní deficit ve výši 0,03. To znamená, že v odvětví Výroby 

plastových a pryžových výrobků je běžné, aby se doba splatnosti závazků rovnala době 

inkasa pohledávek.  

Jako poslední byly v rámci finanční analýzy provedeny souhrnné analýzy finančního 

zdraví podniku, a to konkrétně Index IN05 manželů Neumaierových a Tafflerův 

model. Z bankrotních modelů bylo zjištěno, že je finanční podnik stabilní a je nízká 

pravděpodobnost bankrotu. Co se týče bonitního modelu, tak analyzovaný podnik se 

nachází spíše v šedé zóně a nelze tedy jednoznačně říci, že se jedná o dobrý podnik. 
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3.4  Analýza SWOT  

Ke shrnutí vlivů vnějšího a vnitřního prostředí je použita analýza SWOT. Na základě 

výše provedených analýz byly identifikovány silné a slabé stránky podniku, příležitosti 

a hrozby z okolí. Tabulka níže obsahuje přehled stěžejních faktorů, které působí na 

podnik.  

Tabulka 21: Analýza SWOT  

Silné stránky Slabé stránky 
Vlastní vývoj a testování Nižší rentabilita oproti odvětví 
Dostatek výrobních prostor Doba splatnosti závazků 
Stabilní ekonomický vývoj Doba splatnosti pohledávek 
Likvidita  

 Zvyšování přidané hodnoty   

Příležitosti Hrozby 
Noví zákazníci (nové trhy)  Nízká míra nezaměstnanosti 
Stabilní vývoj zkoumaného odvětví Legislativa (kontrolní hlášení, EET) 
Vývoz plastových a pryžových výrobků Vyjednávací síla odběratelů 
Průmysl 4.0 

 
Inovace  

 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejdůležitější je dokázat využít příležitosti dané trhem. Hlavní ekonomická činnost 

sledovaného podniku spadá podle klasifikace CZ-NACE do zpracovatelského průmyslu, 

konkrétně do výroby plastových a pryžových výrobků. Za posledních 150 let toto 

odvětví významně přispělo k rozvoji společnosti. Růst sektoru plastů je klíčový pro 

inovaci produktů a technologií v ostatních sektorech české ekonomiky. S progresivním 

vývojem odvětví plastů a pryže souvisí také fakt, že o plastové a pryžové výrobky 

vyrobené v České republice je zájem v zahraničí (zejména v Německu). Jednou  

z příležitostí je také skutečnost, že obchodní oddělení analyzované společnosti je 

v kontaktu s potenciálním odběratelem, který má zájem o velké množství jejich 

výrobků. Dále je nutné zmínit trend v podobě čtvrté průmyslové revoluce. 

Automatizace a digitalizace výrobních procesů povede k posílení konkurenceschopnosti 

a upevnění pozice na trhu. Pokud analyzovaný podnik chce využít příležitosti z okolí, 

měl by investovat do nákupu modernějších automatizovaných výrobních linek, které 

dokážou zvýšit stávající výrobní kapacitu. 
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Účetní výkazy analyzovaného podniku byly podrobeny detailní analýze, při které bylo 

zjištěno, že je podnik dostatečně likvidní a má nevyužité výrobní prostory, kam je 

možné nové výrobní zařízení umístit. Nový odběratelé a expanze na nové trhy přispěje 

k růstu výkonů podniku, což může mít za následek zvýšení ukazatelů rentability. 

Náročné požadavky trhu budou uspokojeny pomocí silných stránek společnosti, které 

jsou spatřovány v podobě vlastní výzkumné laboratoře a spolupráce s institucemi vědy  

a výzkumu. Za slabou stránku podniku bylo shledáno především řízení závazků  

a pohledávek, které mu je věnován prostor v poslední, návrhové, části této práce. 

Neméně důležité jsou vlivy okolního prostředí, které působí jako hrozba. V případě 

sledovaného podniku se může jevit jako hrozba nízká nezaměstnanost, protože při 

analýze PESTLE bylo zjištěno, že téměř 50 % zaměstnanců přichází do tohoto odvětví 

z nezaměstnanosti. V rámci legislativy byly zjištěny změny, které mohou na podnik 

působit jako hrozba ve smyslu zvýšení administrativní zátěže. V neposlední řadě je 

nutné zmínit vyjednávací sílu odběratelů, která je v tomto odvětví značná a podnik musí 

neustále zefektivňovat výrobní procesy a výrobky, aby obstál v konkurenčním prostředí.  
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se věnuje návrhům, jejichž cílem je zlepšení finanční situace společnosti 

GDP KORAL, s.r.o. Z analýzy SWOT vyplynulo, že investice do výrobního zařízení 

umožní využít, výše zmíněné, příležitosti dané trhem a silné stránky podniku, kam lze 

zařadit například vlastní vývojové a výzkumné centrum, stabilní ekonomický vývoj, 

dostatek výrobních prostor a finančních prostředků. Modernější výrobní linky umožní 

zvýšit objem produkce, rozšířit stávající sortiment a expandovat na nové trhy.  

Druhý návrh, který by měl vést ke zlepšení finanční situace podniku, je zaměřen na 

řízení pohledávek. U analyzovaného podniku byl zjištěn vysoký stav pohledávek, 

kterému je nutné věnovat zvýšenou pozornost. Pohledávka, nebo také faktura 

s odloženou splatností, je fenomén dvacátého století, jenž ovlivňuje spokojenost 

zákazníků. Spokojenost zákazníků je hybnou silou každého podnikání a z tohoto 

důvodu je nutné zákazníky vhodně motivovat k včasné úhradě faktur. 

4.1  Investice do výrobního zařízení 

Tato část práce se zaměřuje na ekonomické zhodnocení rozšíření výroby, konkrétně se 

jedná o nákup tří pultruzních linek. Cílem investice do výrobního zařízení je: 

• využití situace dané trhem,  

• posílení konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu, 

• zvýšení stávajících kapacit, 

• rozšíření výrobního sortimentu o nové řady výrobků, 

• získání nových zákazníků a expanze na nové trhy. 

Postup ekonomického zhodnocení rozšíření výroby je následující. Nejprve jsou zjištěny 

jednorázové kapitálové výdaje a stanoveny předpokládané budoucí tržby a provozní 

náklady, které vzniknou při realizaci investice. Dalšími podstatnými údaji je výše 

čistého pracovního kapitálu a výše odpisů. Na základě těchto údajů jsou vypočteny 

peněžní toky, cash flow, z investice za jednotlivé roky životnosti, které je nutné 

přepočítat na čistou současnou hodnotu. Pomocí zvolených metod hodnocení 

ekonomické efektivnosti investice je následně posouzeno, zda je realizace investice pro 

analyzovaný podnik přínosem. 
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4.1.1   Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje dle Synka a kol (2007) tvoří pořizovací cena, trvalé zvýšení čistého 

pracovního kapitálu a příjmy spojené s prodejem nahrazovaného investičního majetku 

vč. daňových vlivů. 

Smluvní cena jednoho výrobního zařízení je 4 000 tis. Kč. Do této ceny je zahrnuta 

nákupní cena pultruzní linky a ostatní pořizovací náklady jako je doprava, montáž, 

mzda řidiče a montážního technika (GDP KORAL, 2016). Celková pořizovací cena 

investice bude ve výši 12 000 tis. Kč, neboť je počítáno s nákupem třech pultruzních 

linek. Trvalá změna čistého pracovního kapitálu není uvažována. Důvodem je vysoký 

současný stav čistého pracovního kapitálu. V souvislosti s nákupem nového výrobního 

zařízení nedojde k prodeji stávajícího zařízení. Kapitálové výdaje tedy nebudou sníženy 

o příjmy z prodeje existujícího majetku. 

4.1.2   Kalkulace výrobku a kapacita stroje 

Nákladové kalkulace lze dělit na kalkulaci úplných nákladů a kalkulaci neúplných 

(variabilních) nákladů. Při stanovení provozních nákladů a budoucích výnosů bude 

vycházeno z kalkulace úplných nákladů. Důvodem je, že jsou zde zahrnuty veškeré 

náklady podniku a jsou dobrým podkladem pro investiční rozhodování. (Popeska, 2009)  

Cena přímého materiálu na jeden metr sklolaminátového profilu je 248 Kč. Další přímé 

náklady vstupující do výpočtu jsou náklady na provoz linky, které zahrnují mzdy 

pracovníků ve výrobě, odpisy stroje, energie na provoz linky, apod. Tyto náklady jsou 

pojmenovány jako ostatní přímé náklady a byly vykalkulovány ve výši 24 Kč/metr. 

Vlastní náklady výroby je součet přímých nákladů a ostatních přímých nákladů. Dalšími 

náklady, se kterými analyzovaný podnik kalkuluje, jsou SG&A náklady. Tyto náklady 

zahrnují výdaje na provoz obchodního oddělení, mzdy řídících pracovníků ve výrobě  

a ostatní nevýrobní náklady, které souvisí s běžnou činností podniku. V kalkulaci jsou 

tyto náklady pojmenovány jako režijní náklady a jsou ve výši 48 Kč na metr profilu. 

Režijní náklady spolu s vlastními náklady na výrobu tvoří vlastní náklady výkonu. Jako 

poslední náklady, se kterými daná společnost kalkuluje, jsou odbytové náklady. Ty 

zahrnují balné výrobků a jejich dopravu a jsou vyčísleny na 26 Kč na metr. Prodejní 

cena jednoho metru je součin vlastních nákladů výroby a přirážky, která v případě 
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analyzovaného podniku je zpravidla ve výši 1,40. Prodejní cena jednoho metru je 381 

Kč. Zisk je ve výši 35 Kč na metr. (GDP KORAL, 2016) 

Tabulka 22: Kalkulace nákladů  

Položka Kč/metr 
Přímý materiál 248 
Ostatní přímé náklady 24 
Vlastní náklady výroby 272 
Režijní náklady 48 
Vlastní náklady výkonu 320 
Odbytové náklady 26 
Úplné vlastní náklady výkonu 346 
Zisk 35 
Prodejní cena 381 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zkoumaná společnost vyrábí produkty na zakázku. To znamená, že vyrobené množství 

se rovná prodanému množství. Analyzovaný podnik je v kontaktu s odběrateli, kteří 

projevili zájem o nové typy výrobkových řad s lepšími užitnými vlastnosti. Tři výrobní 

linky vyrobí až 275 tis. metrů sklolaminátových metrů za rok. Kapacita stroje byla 

vypočtena na základě podkladů z výrobního oddělení, které obsahovaly údaje o počtu 

vyrobených produktů za hodinu, provozní dobu výroby a čas věnovaný na instalaci  

a údržbu. (GDP KORAL, 2016) 

4.1.3   Předpokládané tržby a provozní náklady 

Dalším krokem k úspěšnému sestavení CF z investice je zjištění předpokládaných 

tržeb plynoucích z investice. Je předpokládáno, že objem produkce bude ze začátku ve 

výši 165 tis. metrů za rok, což je 60 % výrobní kapacity nově pořízených zařízení. 

Následně je predikováno zvýšení objemu produkce o 10 % každý rok (GDP KORAL, 

2016). Tržby jsou vypočteny jako součin ceny a množství. Cena je převzata z kalkulace, 

která je uvedena v kapitole 1.2. Předpokládané provozní náklady plynoucí 

z investice jsou určeny stejným způsobem jako předpokládané tržby plynoucí  

z investice.  
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Tabulka 23: Předpokládané tržby a provozní náklady podniku plynoucí z investice 

Rok 
Tržby Provozní náklady 

v tis. Kč 
2018 62 865 57 090 
2019 69 152 62 799 
2020 75 438 68 508 
2021 81 725 74 217 
2022 88 011 79 926 
2023 94 298 85 635 
2024 100 584 91 344 
2025 100 584 91 344 
2026 100 584 91 344 
2027 100 584 91 344 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.1.4   Odpisy 

Při výpočtu cash flow z investice je vhodné počítat s účetními odpisy, které jsou 

v případě této investice vypočteny jako podíl pořizovací ceny výrobních zařízení  

a předpokládané doby životnosti (10 let). Celkové roční odpisy třech pultruzních linek 

jsou ve výši 1 200 tis. Kč. 

4.1.5   Čistý pracovní kapitál 

Pořízení nových výrobních linek bude mít za následek zvýšení čistého pracovního 

kapitálu. Změna čistého pracovního kapitálu je vypočtena pomocí doby obratu 

jednotlivých složek a následného zjištění meziročních přírůstků. Je počítáno s tím, že 

objem výroby roste o stejné částky, a tak i meziroční změny čistého pracovního kapitálu 

jsou stejné, konkrétně se jedná o 2 073 tis. Kč. Rozbor čistého pracovního kapitálu je 

následující. Je předpokládáno, že zásoby se navýší o 1 247 tis. Kč, pohledávky  

(o 1 396 tis. Kč) a závazky (o 570 tis. Kč). Zvýšení zásob a pohledávek působí na 

snížení hodnoty cash flow, závazky působí opačně. 

4.1.6   Cash flow z investice 

Postup výpočtu peněžního toku z investice je znázorněn v tabulce č. 24. Peněžní tok 

z investice, je vypočten jako součet zisku po zdanění a odpisů, od kterého je následně 

odečtena meziroční změna čistého pracovního kapitálu. S příjmem z prodeje 

dlouhodobého majetku na konci jeho životnosti není počítáno. 
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Tabulka 24: Peněžní toky z investice  

Položka 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

     
v tis. Kč 

    
Investice 12 000                     
△tržby  

62 865 69 152 75 438 81 725 88 011 94 298 100 584 100 584 100 584 100 584 
△ náklady  

57 090 62 799 68 508 74 217 79 926 85 635 91 344 91 344 91 344 91 344 
△ odpis (-)  

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
△ EBT   4 575 5 153 5 730 6 308 6 885 7 463 8 040 8 040 8 040 8 040 
△ daň 

 
 869  979 1 089 1 198 1 308 1 418 1 528 1 528 1 528 1 528 

△ EAT   3 706 4 174 4 641 5 109 5 577 6 045 6 512 6 512 6 512 6 512 
△ odpis (+)  

1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
±△ČPK  

2 073 2 073 2 073 2 073 2 073 2 073 2 073  0 0  0 
CF z 
investice 

-12 000 2 832 3 300 3 768 4 236 4 703 5 171 5 639 7 712 7 712 7 712 

 (Zdroj: Vlastní zpracování)
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4.1.7   Zdroj financování 

Investici je možné financovat z cizích nebo vlastních zdrojů, případně jejich kombinací. 

Z výše provedené finanční analýzy bylo zjištěno, že je možné, aby zkoumaná 

společnost financovala investici z vlastních zdrojů, konkrétně z nerozděleného zisku. 

V roce 2015 byla položka nerozděleného zisku ve výši 12 592 tis. Kč. Zkoumaná 

společnost by si ale ráda ponechala určitý objem finančních prostředků na financování 

neočekávaných výdajů. Z tohoto důvodu je zpracována varianta, kde je investice 

financována z části z cizích zdrojů.  

Nejprve bylo provedeno srovnání úrokových sazeb dvou významných bank, a to 

Raiffeisen Bank a Československé obchodní banky. Raiffeisen bank nabízí na svých 

webových stránkách (rb.cz, 2017) úvěr ve výši 9 000 tis. Kč s úrokovou sazbou ve výši 

4,29 % p. a. (doba splatnosti 5 let). Československá obchodní banka (dále jen ČSOB),  

u které je analyzovaný podnik dlouholetým klientem, nabídla úvěr ve výši 9 000 tis. Kč 

s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 2,35 % p. a. (doba splatnosti 5 let). Aktuálně,  

tj. březen 2017, je výše sazby 1M PRIBOR ve výši 0,35 % (cnb.cz, 2017). Výše 

úrokové sazby v případě ČSOB je 2,7 % p. a.  

Analyzovanému podniku je doporučeno využít úvěr od ČSOB z důvodu nižšího úroku. 

Splácení úvěru bude probíhat anuitním způsobem měsíčně. Společnost celkově zaplatí 

bance 9 703 093 Kč, tj. na úrocích přeplatí 703 093 Kč. Výhodou financování 

dlouhodobého majetku bankovním úvěrem, je možnost využití tzv. daňové úspory.  

Ta spočívá v možnosti snížení daňového základu o výši úroků z úvěru. 

Tabulka 25: Umořovací plán úvěru  

Rok Splátka Úmor Úrok 
Konečný 
zůstatek 

2018 1 940 619 1 693 782 246 836 7 306 218 
2019 1 940 619 1 745 300 195 318 5 560 918 
2020 1 940 619 1 798 385 142 234 3 762 533 
2021 1 940 619 1 853 085 87 534 1 909 448 
2022 1 940 619 1 909 448 31 171 0 
Suma 9 703 093 9 000 000 703 093 x 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.1.8   Podniková diskontní míra 

Náklady na vlastní kapitál lze stanovit pomocí průměrné hodnoty rentability vlastního 

kapitálu (ROE) v podniku nebo na základě průměrných hodnot rentability 

vlastního kapitálu v odvětví. Z tabulky je patrné, že rentabilita vlastního kapitálu 

v odvětví je výrazně vyšší než ve zkoumaném podniku. Průměrná hodnota ROE je ve 

sledovaném podniku ve výši 13,81 %. V odvětví plastových a pryžových výrobků byla 

zjištěna hodnota průměrného ROE ve výši 30,22 %.   

Tabulka 26: Rentabilita vlastního kapitálu v podniku a odvětví 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 
Průměrná 
hodnota 

ROE v podniku 12,98% 7,20% 12,69% 20,13% 16,06% 13,81% 
ROE v odvětví 25,38% 30,60% 29,48% 32,16% 33,45% 30,22% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kvůli rozdílným průměrným výsledkům ROE v podniku a odvětví, je vykalkulována 

třetí možnost určení vlastních nákladů na kapitál, a to pomocí metody CAMP. Náklady 

na vlastní kapitál, které byly vykalkulovány pomocí modelu CAPM obsahují tři 

proměnné, a to bezrizikovou úrokovou míru, rizikovou prémii a koeficient beta. Postup 

výpočtu dle Pavelkové (2009) je následující. 

= + × ž á 

,  ž á = ž á × 1 +
í á

í á
× (1 − )  

Výše bezrizikové úrokové míry (rf) byla určena na základě predikce výnosnosti 

dlouhodobých státních dluhopisů, která byla pro rok 2017 určena ve výši 0,6 % 

(mrcf.cz, 2017). Riziková prémie (rm) pro Českou republiku byla podle poslední 

dostupné databáze zjištěna ve výši 7,36 % (damodaran.com, 2016). K výpočtu beta 

koeficientu byla použita hodnota nezadlužené bety pro průmysl plastů a pryže, která je 

v roce 2017 dle databáze prof. Damodarana ve výši 1,29. (damodaran.com, 2017) 

= 0,60 + 7,36 × 2,27 = 17,28%  

, ž á = 1,29 × 1 +
0,48
0,52

× (1 − 0,19) = 2,27 
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Zadlužený koeficient beta vyšel ve výši 2,27 a očekávaná výnosová míra je stanovena 

ve výši 17,28 %. 

Pro další výpočty bude použita výše nákladů na vlastní kapitál ve výši 17,28 %, tedy 

náklady vykalkulované na základě metody CAMP. Náklady na cizí kapitál jsou 

převzaty z kapitoly Zdroj financování a jsou ve výši 2,7 %. 

= 0,75 × 2,70 × (1 − 0,19) + 0,25 × 17,28 = 5,96 % 

V případě stanovení nákladů na vlastní kapitál pomocí metody CAMP byla zjištěna 

průměrná hodnota nákladů na kapitál ve výši 5,96 %.  

4.1.9   Zhodnocení investice 

Technik pro vyhodnocení efektivnosti investic je celá řada. Kislingerová (2010) dělí 

metody hodnocení do dvou hlavních skupin, a to na metody statické a metody 

dynamické.  

Statické metody se zaměřují na peněžní přínosy z investice, případně je poměřují 

s počátečními náklady. Velkým nedostatkem těchto metod je, že opomínají faktor času 

a rizika. Zpravidla se využívají spíše u méně významných projektů, které mají kratší 

dobu životnosti. Z tohoto důvodu je ze statických metod vybrán pouze jeden ukazatel,  

a to doba návratnosti. Doba návratnosti investice je počet let, který je nutný k tomu, 

aby predikované peněžní toky vyrovnaly počáteční investici. V případě analyzované 

investice je doba splácení investice 3 roky a 5 měsíců. (Kislingerová, 2010) 

Tabulka 27: Ekonomické zhodnocení efektivnosti investice  

Ukazatel Hodnoty 
Doba návratnosti 3 roky a 5 měsíců 
ČSH 24 831 tis. Kč 
IRR 32 % 
Index rentability 2,07 

 

 
 
 
 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dynamické metody zahrnují faktor času a základem při výpočtu je diskontování 

(aktualizování) všech vstupních parametrů. Čistá současná hodnota (NPV) je 

základem výpočtu všech dynamických ukazatelů. Dle Vebera a kol. (2016) je metoda 

oblíbená zejména proto, že bere v úvahu faktor času i rizika a udává souvislost 
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s hlavním cílem podniku – o kolik případná realizace investice zvedne jeho hodnotu. 

NPV se vypočte jako podíl cash flow z investice a tzv. odúročitel umocněného na 

analyzovaný rok. Odúročitel je vypočten jako součet čísla jedna a diskontní sazby, která 

je v našem případě ve výši 5,96 %, viz kapitola Podniková diskontní míra. 

= − +
(1 + )

+
(1 + )

+ ⋯ +
(1 + )

= − +
(1 + )

 

NPV je ve výši 24 831 tis. Kč, tj. investice za dobu životnosti (10 let) přinese 24 831 tis. 

Kč v současné hodnotě peněz. Důležité je, aby NPV neklesla pod hodnotu nula, v tomto 

případě by investice přinesla ztrátu.  

Dalším důležitým ukazatelem hodnocení efektivnosti investice je hodnota vnitřního 

výnosového procenta (IRR). IRR je rentabilita, resp. relativní výnos, který investice 

přinese během své životnosti. Interpretace je následující: „Je-li IRR větší než podniková 

diskontní míra, je možné investici přijmout.“ (Veber a kol., 2016, str. 229). Výhodou 

tohoto ukazatele je především skutečnost, že výsledek není závislý na podnikové 

diskontní míře. (Scholleová, 2012)  

− +
(1 + )

= 0 

„Pro investice, jejichž doba životnosti je delší než dva roky, nelze obecně stanovit 

algebraicky přesný a správný postup výpočtu.“ (Scholleová, 2012, str. 66) Z tohoto 

důvodu byla k výpočtu použita funkce MS Excel, MIRA.VYNOSNOSTI. Vnitřní 

výnosové procento bylo vykalkulováno ve výši 32 %, což je více než diskontní 

podniková míra (5,96 %). 

Dále je vhodné vykalkulovat také ukazatel PI, nebo-li index rentability. Ten poměřuje 

čistou současnou hodnotu prognózovaných budoucí peněžních toků a počáteční 

kapitálový výdaj. Pokud je index ziskovosti větší než 1, je možné projekt přijmout 

k realizaci. Index rentability v případě investice do výrobního zařízení je 2,07. Projekt 

je tedy možné přijmout k realizaci. 
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=
∑

( )
 

Jak je patrné z výše provedeného ekonomického zhodnocení investice, tak projekt je 

vhodný k realizaci. 

4.2  Řízení pohledávek 

Analyzovanému podniku je doporučeno zkrátit dobu inkasa pohledávek. Sledovaný 

podnik se pohybuje v prostředí, které zásadně ovlivňují odběratelé. Prodlužování doby 

splatnosti faktur může být jedním z klíčových faktorů úspěchu dnešní doby. Společnost 

zpravidla nabízí delší dobu splatnosti faktur zákazníkům, se kterými má pozitivní 

obchodní zkušenosti z minulosti. Vzhledem ke zmíněné síle odběratelů je nutné, aby 

společnost upřednostnila vhodnou motivaci pro dřívější úhradu faktur před vymáháním 

kratší doby splatnosti pohledávek na základě novely občanského zákoníku. Dalším 

důvodem, který by měl analyzovaný podnik motivovat ke změně současného řízení 

pohledávek je investice do výrobního zařízení. Ta bude mít za následek zvýšení tržeb, 

které úzce souvisí se vznikem pohledávek. Pohledávky je nutné sledovat z důvodu 

eliminování hrozeb v podobě druhotné platební neschopnosti. 

Jedním z nástrojů motivace je skonto. Kislingerová (2010) uvádí, že skonto je sleva 

z hodnoty pohledávky, která je nabídnuta odběrateli za dřívější úhradu faktury. Platební 

podmínky vypadají například takto: 5/10, netto 60. Což znamená, že odběratel má nárok 

na 5% slevu z celkové ceny na faktuře, pokud ji uhradí do 10 dnů od jejího vystavení. 

Jinak odběratel platí plnou cenu do 60 dnů, tedy podle standardních platebních 

podmínek. 

Aby poskytnutí skonto slevy nebylo ztrátové, musí platit: 

× (1 + ) ≥  

  = × (1 − )    = ×  

kde: 

 HDs – hodnota dodávky snížená o skonto, 

 HD – hodnota dodávky, 
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 it – přepočtená alternativní výnosová míra, 

 i – alternativní výnosová míra, 

 is – sazba skonta (tvar indexu), 

 T – rozdíl mezi standardní dobou splatnosti a dobou pro využití skonta 

(Režňáková a kol., 2010). 

Modelový příklad: 

Odběrateli A byla vystavena faktura na částku 285 000Kč. Standardní platební 

podmínka je netto/60, tedy faktura je splatná v celé výši do 60 dní od data jejího 

vystavení.  Analyzovaný podnik chce dostat zaplaceno dříve a rozhodne se motivovat 

zákazníka pomocí skonto slevy. Aby tato sleva nebyla pro analyzovaný podnik ztrátová, 

je nutné nejprve vypočítat její maximální možnou výši. Skonto sleva bude nabídnuta, 

pokud odběratel zaplatí fakturu do 15 dní od jejího vystavení. Jako alternativní 

výnosová míra je použita úroková míra kontokorentního úvěru, který je ve výši 7 % p.a.  

× (1 + ) ≥  

285 000 × (1 − ) × 1 + 0,07 ×
45

360
≥ 285 000 

≤0,87% 

Následující výpočet ověří správnost výpočtu výše: 

   

285 000 × (1 − 0,0087) × 1 + 0,07 ×
45

360
≥ 285000 

284 992,6 ≥ 285 000 

Výše slevy, kterou je možné odběrateli poskytnout je 0,87 %. V absolutním vyjádření se 

jedná o slevu ve výši 2 480 Kč.  Platební podmínka bude vypadat následovně: (0,87/15), 

(0/60), tj. pokud odběratel zaplatí do 15 dnů od vystavení faktury, získá slevu ve výši 

0,87 % z celkové výše faktury. Pokud zaplatí později, žádnou slevu nedostane. 

Tento modelový příklad je ukázka toho, jakým způsobem může analyzovaný podnik 

zjišťovat výši skonta, která bude následně poskytnuta vybraným odběratelům.  
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Následně byla provedena analýza pohledávek po splatnosti. Z tabulky níže, je patrné, že 

pohledávky po splatnosti vykazují velmi kolísavý trend. V průměru bylo po splatnosti 

ve sledovaném období 9 % krátkodobých pohledávek. Nejvyšší hodnota pohledávek po 

splatnosti byla naměřena v roce 2014, kdy analyzovaný podnik měl po splatnosti 

pohledávky ve výši 2 172 tis. Kč. Naopak, nejnižší objem pohledávek po splatnosti byl 

v roce 2012, a činil 509 tis. Kč.  

Tabulka 28: Pohledávky po splatnosti 

 Položka 
2011 2012 2013 2014 2015 

tis. Kč 
Pohledávky po splatnosti 1195 509 518 2172 777 
do 90 dnů 149 114 157 1723 439 
do 180 dnů 946 160 75 64 182 
do 360 dnů 100 235 286 385 156 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů) 

Případné vymáhání pohledávek po splatnosti je ošetřeno pojištěním pohledávek  

u společnosti COFACE. Tato společnost poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění 

pohledávek, a to od prověření bonity zákazníka, až po případné vymáhání. K prověření 

bonity zákazníka využívá analyzovaný podnik databázi COFANET, která obsahuje 

informace o potenciálních odběratelích (v databázi je cca 65 milionů společností). Podle 

finanční síly odběratele je následně stanoven úvěrový limit. Tedy maximální výše 

pohledávky, kterou je možné pojistit. Dalším důležitým krokem je monitoring 

pohledávky, který má na starosti osoba z analyzovaného podniku. Neuhrazenou 

pohledávku je nutné nahlásit COFACE, a to do 60 dní od data splatnosti. Bezprostředně 

po nahlášení začíná proces odškodnění. Pojistné krytí pohledávky je v rozmezí 80–85% 

hodnoty pohledávky. Karenční lhůta, tedy doba, po kterou společnost čeká na pojistné 

plnění, je ovlivněna důvodem nezaplacení faktury. Minimální karenční lhůta je 30 dní, 

maximální 5 měsíců. Pokud se analyzovaný podnik řídí nastavenými úvěrovými limity, 

dostane za své pohledávky vždy zaplaceno. Nevýhodou toho zajišťovacího instrumentu 

je doba, po kterou společnost musí čekat, než dostane pojistné plnění. Jinak lze říci, že 

analyzovaný podnik je dobře chráněn proti případné platební neschopnosti, která může 

vzniknout v případě neuhrazení pohledávek. 
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4.2.1   Náklady a přínosy poskytování skonta odběratelům 

Interní analýzou bylo zjištěno, že polovina odběratelů má sjednanou dobu splatnosti 

faktur na 60 dní. Druhé polovině odběratelů jsou poskytovány různé doby splatnosti,  

tj. 30 dní, 45 dní nebo 90 dní. Za předpokladu, že skonto bude nabídnuto odběratelům 

se 60 denní lhůtou splatnosti a využije ho 15 % odběratelů, tak uvolněný kapitál 

v pohledávkách bude ve výši 1 291 275 Kč. Administrativní náklady zahrnují přípravu  

a oznámení možné slevy zákazníků, výpočet slevy, apod. 

Administrativní náklady: 10 000 Kč 

Výše poskytnutých slev: 11 270 Kč 

Náklady celkem při poskytnutí skonto slevy: 22 270 Kč 

Je předpokládáno, že díky využívání skonto slev, bude možné uhradit část  

(1 291 275 Kč) krátkodobého bankovního úvěru.  

Přínos je tedy vykalkulován ve výši: 90 390 Kč 

Úspora bude ve výši: 68 120 Kč 

Zavedení skonto slevy povede ke snížení výše krátkodobého bankovního úvěru  

a snížení objemu pohledávek. Celková výše úspory byla vykalkulována ve výši 68 120 

Kč. Tyto změny budou působit na zlepšení vybraných poměrových ukazatelů, jako je 

doba obratu pohledávek, celková doba obratu aktiv nebo běžná a okamžitá likvidita.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomické situace podniku GDP KORAL, s.r.o. 

pomocí relevantních nástrojů ekonomické analýzy a stanovení doporučení, která 

povedou ke zlepšení současného stavu.  

V první, teoretické části, jsou vymezeny pojmy související s ekonomickou analýzou 

podniku. Podstatná část byla věnována elementárním metodám finanční analýzy a jejím 

nástrojům. Dále byla definována analýza PESTLE, analýza vycházející z Porterova 

modelu pěti sil a analýza SWOT, která shrnuje veškeré poznatky ze zmíněných analýz. 

Data pro finanční analýzu, jež jsou použita v rámci druhé, praktické části, byla získána 

z veřejně dostupné účetní závěrky společnosti GDP KORAL, s.r.o. Druhým důležitým 

pramenem informací byly webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, na základě 

kterých byly vypočteny oborové hodnoty vybraných ukazatelů. Analýza okolního 

prostředí byla provedena na základně interních materiálů zkoumaného podniku  

a veřejně dostupných informací v elektronických publikacích, které vydalo například 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí ČR, apod.  

Z výsledků finanční analýzy bylo zjištěno, že bilanční suma a tržby analyzovaného 

podniku rostou. V blízké budoucnosti lze očekávat další nárůst tržeb, a to především 

díky neustálému růstu poptávky po plastových a pryžových výrobcích. Poměrové 

ukazatelé rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity, zpravidla kolísaly okolo 

oborových hodnot a nebyly zjištěny výraznější nedostatky.  Analyzovaný podnik byl 

v celém sledovaném období dostatečně likvidní a schopný hradit své závazky. 

Rentabilita sledovaného podniku po celé období rostla, ale nedosahovala oborových 

hodnot. Důvodem je fakt, že analyzovaný podnik se nesnaží o maximalizaci zisku, ale 

spíše o rozvoj podniku a zvyšování jeho hodnoty. Podnik z pohledu zadluženosti 

dodržuje zlaté pravidlo vyrovnání rizika, tedy vlastní kapitál je v podobné výši jako cizí 

zdroje. Některé ukazatele aktivity se pohybují nad oborovým průměrem, jedná se 

především o problematiku zásob a pohledávek. Vyšší stav zásob je způsoben 

využíváním motivačních slev poskytovaných dodavatelem. Objem pohledávek ke konci 

analyzovaných let je větší než v případě oborového průměru. Jedním z doporučení 

v návrhové části je právě využívání skonto slev, které by mohly vést ke snížení objemu 

pohledávek. Jinak z hlediska řízení pohledávek nebyly shledány nedostatky. Důvodem 



 

105 
 

je pojištění pohledávek u společnosti COFACE, které analyzovaný podnik chrání proti 

případným dlužníkům. Souhrnné indexy finančního zdraví dosahovaly příznivých 

hodnot. Například hodnoty bankrotního modelu se pohybovaly vysoko nad kritickým 

intervalem. Lze tedy říci, že analyzovaná společnost je finančně stabilní a má nízkou 

pravděpodobnost bankrotu. 

Součástí praktické části byla analýza okolního prostředí, ze které vyplynulo, že 

analyzovaný podnik působí ve stabilně vyvíjejícím se odvětví, které je považováno za 

tahouna české ekonomiky. Další oblast, která výrazně ovlivňuje hospodaření podniku, 

je technologický pokrok a změny. Trend automatizace výroby a postupující digitalizace 

všech činností nelze přehlédnout. Z pohledu podniku je tento trend brán jako příležitost 

k rozvoji podniku, posílení konkurenceschopnosti a upevnění pozice na tuzemském  

a zahraničním trhu. Další příležitostí je potenciální odběratel, který má zájem o velké 

množství jejich výrobků. Z analýzy SWOT vyplynulo, že investice do výrobního 

zařízení umožní využít zmíněné příležitosti a silné stránky podniku, kam lze zařadit 

vlastní vývojové a výzkumné centrum, stabilní ekonomický vývoj nebo dostatek 

finančních prostředků.  

Vhodně zvolená investice povede k růstu a prosperitě podniku. Každé zamýšlené 

investici je nutné věnovat značnou pozornost a podrobit ji analýze, která co nejpřesněji 

odhadne budoucí dopady. Právě této problematice se věnuje poslední, návrhová, část 

diplomové práce.  

Návrhová část práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické efektivnosti investice. 

Data použitá v rámci této části práce byla získána na základě rozhovoru s jednatelem 

analyzovaného podniku a poskytnutých interních materiálů. Jako první byly zjištěny 

kapitálové výdaje, očekávané tržby a provozní výdaje, výše odpisů a změna čistého 

pracovního kapitálu. Na základě těchto údajů byl vypočten peněžní tok plynoucí 

z investice. Ten byl následně převeden na čistou současnou hodnotu investice. 

Ekonomické zhodnocení investice je provedeno pomocí vnitřního výnosového procenta, 

doby návratnosti investice a indexu rentability. Projekt byl zhodnocen jako vhodný 

k realizaci.  
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Příloha 1: Rozvaha za období 2011–2015 v tis. Kč 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
      Aktiva celkem 48 642 40 469 68 289 74 599 79 002 
A.     Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
B.     Dlouhodobý majetek 26 899 18 297 39 626 43 859 43 661 
  I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 0 927 209 165 35 
    Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 
    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 
    Software 0 927 209 165 35 
    Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 
    Goodwill 0 0 0 0 0 
    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     0 0 0 
  II.   Dlouhodobý hmotný majetek 26 899 17 370 39 417 43 694 43 626 
    Pozemky 0 0 455 455 455 
    Stavby 0 0 17 661 19 046 18 365 
    Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 24 207 15 726 17 860 21 708 16 968 
    Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 
    Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 
    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 
    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 692 1 077 3 441 2 485 2 351 
    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 567 0 0 0 
    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 
  III.   Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
    Podíly - ovládaná osoba 0 0 0 0 0 



 

 
 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 
    Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
    Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 
    Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
    Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
C.     Oběžná aktiva 21 636 22 077 28 278 30 200 34 816 
  I.   Zásoby 9 684 10 217 9 414 13 490 14 893 
    Materiál 7 997 7 255 7 537 10 690 12 632 
    Nedokončená výroba 1 687 2 962 1 877 2 800 2 351 
    Výrobky 0 0 0 0 0 
    Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 
    Zboží 0 0 0 0 0 
    Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 
  II.   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
    Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
    Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 
    Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
    Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
    Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
    Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
    Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 
    Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 
  III.   Krátkodobé pohledávky 10 303 5 435 18 113 15 325 17 217 
    Pohledávky z obchodních vztahů 7 668 4 890 18 071 13 850 16 193 
    Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 



 

 
 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
    Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 
    Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 
    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 
    Stát - daňové pohledávky 2 551 533 0 458 0 
    Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 
    Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 
    Jiné pohledávky 84 12 42 17 16 
  IV.   Krátkodobý finanční majetek 1 649 6 425 751 2 385 2 616 
    Peníze 70 31 86 28 30 
    Účty v bankách 1 579 6 394 665 2 368 2 586 
    Krátkodobé cenné papíry a obchodní podíly 0 0 0 0 0 
    Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
D. I.   Časové rozlišení 107 95 385 540 525 
    Náklady příštích období 107 95 385 540 508 
    Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 
    Příjmy příštích období 0 0 0 0 17 
    Pasiva celkem 48 642 40 469 68 289 74 599 79 002 
A.     Vlastní kapitál 17 610 23 826 27 290 34 169 40 705 
  I.   Základní kapitál 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
    Základní kapitál 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 
    Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 
  II.   Kapitálové fondy 577 5 077 5 077 5 077 5 077 
    Emisní ážio 577 577 577 577 577 
    Ostatní kapitálové fondy 0 4 500 4 500 4 500 4 500 
    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 



 

 
 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 
    Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 0 0 0 
    Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti 0 0 0 0 0 
  III.   Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 918 1 500 1 500 1 500 1 500 
    Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 918 1 500 1 500 1 500 1 500 
    Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 
  IV.   Výsledek hospodaření minulých let -1 170 533 2 249 5 714 12 592 
    Nerozdělený zisk minulých let 0 533 2 249 5 714 12 592 
    Neuhrazená ztráta minulých let -1 170 0 0 0 0 
  V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 285 1 716 3 464 6 878 6 536 
B.     Cizí zdroje 30 979 15 958 40 495 40 115 37 949 
  I.   Rezervy 0 0 0 0 0 
    Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 
    Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 
    Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 
    Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 
  II.   Dlouhodobé závazky 11 382 8 262 4 895 6 561 5 867 
    Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 
    Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 
    Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

    
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 11 382 5 696 4 512 6 561 5 867 

    Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
    Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
    Dluhové směnky k úhradě 0 0 0 0 0 
    Dohadné účty pasivní 0 1 066 383 0 0 



 

 
 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
    Jiné závazky 0 1 500 0 0 0 
    Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 
  III.   Krátkodobé závazky 5 072 1 783 4 501 3 173 4 351 
    Závazky z obchodních vztahů 1 902 651 1 387 1 765 971 
    Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 0 
    Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 

    
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 0 0 0 0 0 

    Závazky k zaměstnancům 535 518 712 722 867 
    Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 302 268 400 403 484 
    Stát - daňové závazky a dotace 161 346 2 002 283 1 867 
    Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 
    Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 
    Dohadné účty pasivní 2 172 0 0 0 0 
    Jiné závazky 0 0 0 0 0 
  IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 14 525 5 913 31 099 30 381 27 731 
    Bankovní úvěry dlouhodobé 14 525 5 913 31 099 25 878 26 283 
    Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 4 503 1 448 
    Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 
C. I.   Časové rozlišení 53 685 504 315 348 

Výdaje příštích období 53 685 504 315 348 
Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 

 



 

 
 

Příloha 2: Výkaz zisků a ztrát za období 2011–2015 v tis. Kč 

       Položky 2011 2012 2013 2014 2015 
  I.   Tržby za prodej zboží 0 0 0 0 0 
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 0 0 
  +   Obchodní marže 0 0 0 0 0 
  II.   Výkony 47 169 46 887 58 942 63 257 76 033 
    Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 47 663 46 181 58 307 59 331 73 703 
    Změna stavu zásob a vlastní činnosti -494 706 635 3 926 2 330 
    Aktivace 0 0 0 0 0 
B.   Výkonová spotřeba 29 620 27 565 36 397 37 177 44 278 
    Spotřeba materiálu a energie 23 087 21 623 30 224 31 318 38 952 
    Služby 6 533 5 942 6 173 5 859 5 326 
  +   Přidaná hodnota 17 549 19 322 22 545 26 080 31 755 
C.   Osobní náklady 11 190 12 833 14 128 14 844 16 609 
    Mzdové náklady 7 609 8 064 9 811 10 348 12 210 
    Odměny členům orgánu společnosti a družstva 0 0 0 0 0 
    Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 409 2 569 3 124 3 302 3 823 
    Sociální náklady 1 172 2 200 1 193 1 194 579 
D.   Daně a poplatky 39 47 49 102 138 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 671 4 095 4 561 4 505 6 331 
  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 048 1 550 669 2 726 1 767 
    Tržby z prodeje materiálu 9 335 0 0 1 076 787 
F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 9 944 1 331 674 2 603 980 
    Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 9 414 0 0 1 518 1 671 
    Prodaný materiál 530 1 331 674 1 085 757 
G.   Změna stavu rezerv a opravných položek  0 0 0 49 -49 



 

 
 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
  IV.   Ostatní provozní výnosy 646 735 739 2 204 1 190 
H.   Ostatní provozní náklady 640 235 319 265 637 
  V.   Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
I.   Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
  *   Provozní výsledek hospodaření 2 759 3 066 4 222 8 642 9 375 
  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
J.   Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
  VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

    
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 0 0 0 0 0 

    Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
    Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
  VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
K.   Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
L.   Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
M.   Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 
  X.   Výnosové úroky 0 32 1 0 0 
N.   Nákladové úroky 495 808 542 1 059 1 273 
  XI.   Ostatní finanční výnosy 628 653 811 277 188 
O.   Ostatní finanční náklady 513 857 581 379 731 
  XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 
P.   Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 
  *   Finanční výsledek hospodaření -380 -980 -311 -1 161 -1 816 
Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost 94 370 447 603 1 023 
    Spatná 94 370 447 603 0 



 

 
 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
    Odložená 0 0 0 0 0 
  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 285 1 716 3 464 6 878 6 536 
  XIII. Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
R.   Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
    Splatná 0 0 0 0 0 
    Odložená 0 0 0 0 0 
  *   Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 
  *** Výsledek hospodaření za účetní období 2 285 1 716 3 464 6 878 6 536 
  **** Výsledek hospodaření před zdaněním 2 379 2 086 3 911 7 481 7 559 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 3: Poměrové ukazatelé CZ-NACE 22 (oborový průměr) v období 2011–2015 

Ukazatele rentability 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 
Rentabilita vlastního kapitálu 25,38% 30,60% 29,48% 32,16% 33,45% 30,22% 
Rentabilita celkového 
kapitálu 11,87% 16,01% 15,27% 21,33% 22,39% 17,37% 

Rentabilita dlouhodobého 
investovaného kapitálu 22,51% 27,70% 25,31% 29,74% 30,78% 27,21% 

Rentabilita tržeb  9,81% 12,34% 11,84% 14,58% 14,59% 12,63% 
Rentabilita nákladů 90,19% 87,66% 88,16% 85,42% 85,41% 87,37% 
Ukazatele likvidity 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 
Běžná likvidita 1,06 1,53 1,63 1,69 1,67 1,52 
Pohotová likvidita 1,68 1,94 2,00 2,13 2,15 1,98 
Okamžitá likvidita 0,59 0,98 1,10 1,14 1,09 0,98 
Ukazatele aktivity 2011 2012 2013 2014 2015 Průměr 
Doba obratu aktiv 343,60 323,36 329,02 288,53 276,03 312,11 
Rychlost obratu aktiv 1,05 1,11 1,09 1,25 1,30 1,16 
Doba obratu dlouhodobého 
majetku 199,47 187,72 191,00 167,50 106,76 170,49 

Rychlost obratu 
dlouhodobého majetku 1,72 1,82 1,81 2,05 3,22 2,12 

Dobra obratu zásob 31,02 31,70 33,22 33,12 33,69 32,55 
Rychlost obratu zásob 11,61 11,36 10,84 10,87 10,69 11,07 
Doba obratu pohledávek 71,47 55,46 56,23 59,71 61,28 60,83 
Rychlost obratu pohledávek 5,04 6,49 6,40 6,03 5,87 5,97 
Doba obratu závazků 65,81 57,57 62,47 60,26 57,93 60,80 
Rychlost obratu závazků 5,47 6,25 5,76 5,97 6,21 5,94 
Obchodní deficit 5,66 -2,10 -6,23 -0,55 3,35 0,03 



 

 
 

 


